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Sammendrag 
Bakgrunn og formål 

For et par år siden ble Norsk Støttegruppe for stramt leppe- og tungebånd opprettet på 

facebook. I høst hadde gruppen knapt 2000 medlemmer, per dags dato er det blitt 4698 

medlemmer – og antallet øker stadig. Logopeder og leger rundt om i landet opplever en økt 

mengde med spørsmål knyttet til stramt tungebånd, men hva gjør de med det? De siste par 

årene har det blitt økt bevissthet om at en rekke symptomer barn har, kan være forårsaket av 

stramt tungebånd. Som logopedstudent er dette et område man burde hatt mer innsikt i, men 

som vi kun har fått nevnt med én setning i vår undervisning. Etter å ha gjennomgått mye 

eksisterende forskning og litteratur, ble det oppdaget at forskningen var av varierende kvalitet 

og manglet evidens. Hva gjør man som logoped hvis i møte med et av disse barna? Med et 

ønske om å få svar på dette, eller i det minste dekke noen kunnskapshull i dagens 

eksisterende kunnskap om temaet, dukket formålet med oppgaven opp. Problemstillingen ble 

følgende: Hvilke erfaringer har leger og logopeder med stramt tungebånd hos barn? For å 

avgrense og spesifisere oppgaven, ble det naturlig å ha med to tilhørende forskningsspørsmål 

som vil være veiledende gjennom oppgaven: Hvordan kartlegger de stramt tungebånd? 

Hvilken oppfølging gir de ulike yrkesgruppene? 

 

Metode 

Hvem vet vel bedre hvordan de jobber med stramt tungebånd enn legene og logopedene selv? 

Kvalitative forskningsintervjuer ble derfor et naturlig valg av metode, på grunnlag av ønsket 

om å innhente personlige kunnskaper og erfaringer fra informantene. Denne oppgaven 

baserer seg på innsamlet data fra semistrukturerte intervjuer med to leger og tre logopeder 

som jobber i Norge. For å sørge for at alle relevante utsagn og meninger er blitt med i 

resultatene, er dataene blitt transkribert og analysert ved hjelp av Nvivo(QSR International, 

2018). Resultatene i denne undersøkelsen kan ikke generaliseres til andre leger og logopeder, 

på grunn av studiens størrelse og populasjon. 

 

Teorigrunnlag 

For å få et bredt og oppdatert spekter av forskning og litteratur, samt innhente den mest 

relevante teorien til oppgaven, har det blitt søkt i ulike databaser. Databasene det er blitt søkt 

i er: Oria, Google Sholar, Eric, PubMed, UpToDate, og Helsebiblioteket. Søkeord som er 

blitt brukt er «Tongue-tie», «Ankyloglossia», «Ankyloglossia AND speech», «Tongue-tie 
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AND speech», «Tongue-tie AND eating», «Stramt tungebånd» og «Stramt tungebånd AND 

artikulasjon». Gjennom arbeidet med denne oppgaven, har det ikke lyktes å finne 

evidensbasert forskning knyttet til stramt tungebånd og artikulasjonsvansker. Det finnes en 

del evidensbasert forskning på stramt tungebånd og amming, men ikke noe utover 

spiseproblemer på andre områder. Dog er det mye forskning på ulike faktorer knyttet til 

stramt tungebånd, men disse er da av lavere kvalitet. Det vil si at forskningen ikke har 

kontrollgruppe, at de ikke er randomisert eller at det ikke finnes noen longitudinelle studier.  

 

Sentrale funn 

Gjennom arbeidet med oppgaven har det vist seg at det ikke hverken finnes standardiserte 

måleverktøy, kartlegging- eller behandlingsmetoder for stramt tungebånd. Forskerne er 

uenige om effekten behandling av stramt tungebånd har, og det finnes derfor ingen anbefalte 

prosedyrer. Frenulotomi er metoden som blir mest brukt, både i følge forskning og 

informantene i denne oppgaven. Frenuloplastikk er en annen prosedyre som kan ha færre 

ulemper, men som krever mer ressurser. Logopedene i denne undersøkelsen er svært uenige i 

tungebåndets påvirkning på artikulasjon og spiseproblematikk, og deres tilnærming er derfor 

svært ulik.   

 

Resultater og konklusjoner 

Gjennom arbeidet med denne undersøkelsen har det kommet frem at norske leger behandler 

stramt tungebånd på ulike måter. Legene i denne undersøkelsen brukte ulike kartlegging- og 

diagnoseverktøy til inspirasjon, men fulgte ingen til punkt og prikke i sin egen praksis. De 

gjennomførte frenulotomi oftest, men det hendte de også gjorde frenuloplastikk for klipp av 

stramt tungebånd på eldre barn. Logopedene i undersøkelsen hadde valgte basere til 

oppfølging av stramt tungebånd på ulike forskningsgrunnlag, noe som førte til svært ulik 

praksis. Den ene logopeden mente at stramt tungebånd ikke kunne påvirke artikulasjon, mens 

de to andre logopedene selv hadde opplevd stor effekt på språklydvansker etter klipp og 

logopedisk behandling.  

 

Oppgavens konklusjon(er) er at stramt tungebånd er en diagnose det bør forskes mer på. For 

å kunne gi barna den beste behandlingen, er det behov for forskningsbaserte 

kartleggingsverktøy, og ikke minst forskning- og evidensbaserte tiltak. 
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Forord 
Bakgrunn for oppgaven var å sette seg inn i et tema jeg hadde lite kjennskap til, for å tilegne 

meg ny kunnskap og erfaring. Målet var å kunne presentere en informativ og innholdsrik 

oppgave, med et nytt perspektiv. Arbeidsprosessen har til tider vært krevende, spesielt fordi 

jeg har følt at jeg har vært mellom barken og veden, mellom forskning og erfaringsbasert 

kunnskap. I en periode følte jeg at jeg hadde stukket hånda inn i et vepsebol, fordi temaet jeg 

hadde valgt var mer sensitivt og personlig for informantene enn jeg hadde forutsett. Dette har 

gjort meg ydmyk, og jeg håper at oppgaven gjenspeiler dette. Til gjengjeld føler jeg også at 

de siste månedene har gitt meg en bratt læringskurve, hvor ny informasjon, refleksjoner og 

inspirasjon har kommet på løpende bånd. Mye takket være de engasjerte og åpenhjertige 

informantene jeg var så heldig å få intervjue. Jeg håper også at oppgaven kan bidra til å skape 

økt fokus og bevissthet rundt behovet for videre forskning og økt kunnskap om stramt 

tungebånd. 

 

Jeg vil takke min alltid oppmuntrende og motiverende veileder, Malin Ude Von Schantz. Hun 

har gjennom hele prosessen veiledet meg i riktig retning, og har engasjert meg med sin 

positivitet og energi. Tusen takk!  

 

Hjertelig takk til korrekturleser-mamma, pappa, kjæresten min og venninnene mine som har 

holdt ut med meg i berg og dalbane-humøret mitt de siste månedene.   

 

 

 

 

Hokksund, Juni 2018 

 

Hanna Lysaker 
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1 Innledning  
 

Formål  

Formålet med oppgaven har vært å få innblikk i leger og logopeders erfaringer med stramt 

tungebånd hos barn. Fokuset har vært å få frem hvordan de kartlegger og diagnostiserer 

barna, og hvilke refleksjoner de har rundt det. Målet har også vært å få innsyn i hvordan 

legene og logopedene behandler eller følger opp disse barna etter de har blitt kartlagt, og 

hvilket grunnlag de baserer sin praksis på.   

 

Problemstilling og avgrensning 

Ut i fra oppgavens formål om å innhente kunnskap om leger og logopeders erfaringer med 

stramt tungebånd, er oppgavens problemstilling følgende: Hvilke erfaringer har leger og 

logopeder med stramt tungebånd hos barn? For å tilspisse og avgrense oppgaven, har 

problemstillingen fått to underliggende forskningsspørsmål. Forskningsspørsmålene er:  

Hvordan kartlegges stramt tungebånd hos barn? Hvilken oppfølging gir de ulike 

yrkesgruppene? 

 

Oppgaven er avgrenset til å omhandle utdannede leger og logopeder som har erfaring og/eller 

kunnskap med stramt tungebånd hos barn. Oppgaven vil kun omhandle stramt tungebånd, 

ikke leppebånd, selv om dette ofte oppstår sammen. Dette valget er blitt gjort på grunn av 

oppgavens omfang. På grunn av oppgavens tilhørighet innenfor spesialpedagogikk og 

logopedi, vil den bli fokusert på det språklige aspektet, samt problemstillinger rundt spising. 

 

Oppgavens aktualitet 

Stramt tungebånd har i de siste to årene fått økt omtale i ulike fagmiljøer, samt i media. I 

løpet av oppgavens arbeidsprosess, har det vært kurs og konferanser om temaet, både i Norge 

og andre deler av verden. Det skal også arrangeres en konferanse i Toronto, Canada i juni, 

hvor representanter fra ulike faggrupper og land skal drøfte og evaluere dagens kunnskap om 

stramt tungebånd. Her i Norge er det nylig blitt satt i gang et langsiktig forskningsprosjekt, 

spesifikt mot stramt tungebånd knyttet opp mot ammeproblematikk, med håp om å få økt 

kunnskap hos fagpersoner som møter barn med stramt tungebånd (Extrastiftelsen, 2018). På 

grunnlag av manglende norsk forskning, og stor etterspørsel, kan oppgaven sees på som svært 

aktuell.   
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Oppbygging 

Oppgaven er en monografisk oppgave, og begynner med teori som kan knyttes opp mot 

problemstillingen og forskningsspørsmålene. Metodedelen av oppgaven belyser hvordan 

arbeidet med undersøkelsen og oppgaven har blitt gjennomført, og på hvilket grunnlag. 

Deretter blir resultater fra intervjuene presentert i kapittel 4. Resultatene vil deretter bli 

drøftet og diskutert opp mot teori i kapittel 5. Avslutningsvis kommer det en oppsummering 

med svar på problemstillingen, samt tilhørende konklusjoner.  

 

Begrepsavklaring 

Oppgaven er skrevet på norsk, ettersom informantene snakker norsk, og dataene derav er blitt 

norske. Det meste av teori er hentet fra engelske artikler, mesteparten av ordene er derfor blitt 

oversatt til norsk, og valg av begreper er sammenfattet med det som finnes av norsk teori.  

Stramt tungebånd er valgt som definisjon på diagnosen/ fenomenet oppgaven skal omhandle, 

selv om den norske medisinske termen er Ankyloglossi. Prosedyrene som blir gjennomført på 

stramt tungebånd, blir i denne oppgaven ofte omtalt som «klipping», eller «klipping av 

tungebånd».   
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2 Teoretisk forankring 
Dette kapittelet skaper den teoretiske forankringen i oppgaven og har derfor et bredt spekter 

av informasjon som er relevant for analysering og tolkning av resultater senere i oppgaven. 

For å presentere kvalitetssikret teori i oppgaven, har det blitt gjort grundige søk i 

kvalitetssikrede databaser, med relevante søkeord. Teorigrunnlaget baserer seg på søk i 

søkemotorene Oria, Google scholar, Eric, PubMed, Cochrane Library, Oria, Browzine, 

UpToDate og Helsebiblioteket. Søkeordene som ble brukt, var «Ankyloglossia» OR 

«Tongue-tie» /«Stramt tungebånd», AND «speech»/ «artikulasjon», «dysphagia»/ «dysfagi», 

«eating». Ut i fra disse søkene ble det funnet lite teori om stramt tungebånd på norsk. Teorien 

på engelsk er av svært varierende kvalitet, basert på metoder og størrelser på studier. Det som 

gjør at mange av studiene ikke kvalifiserer seg til å være generaliserbare, er mangelen på 

standardiserte måleverktøy og kontrollgrupper, noe de fleste artiklene spesifiserer selv. På 

grunnlag av manglende evidensbasert forskning, står noe av teorien for seg selv, før den 

senere knyttes opp mot resultater.  

 

Innledningsvis vil kapittelet ta for seg anatomiske strukturer, før det kommer mer om 

funksjonelle aspekter som kan påvirkes av stramt tungebånd. Videre følger det teori rundt 

kartlegging og behandling av stramt tungebånd, samt teori knyttet til informantene i 

oppgaven.  

  

Avgrensninger og begrepsavklaring  

Denne oppgaven er skrevet innenfor feltet spesialpedagogikk, med fordypning i logopedi. 

Valget ble derfor å fokusere på stramt tungebånd knyttet opp mot spise- og taleproblematikk. 

Det har ikke lyktes å finne evidensbasert forskning på disse områdene, og det er derfor blitt 

innhentet en del generell teori for å skape en grunnleggende forståelse for den mulige 

påvirkningen stramt tungebånd kan ha. Denne teorien skaper også grunnlaget for analysering 

og drøfting. Oppgaven baserer seg hovedsakelig på forskning om barn, men på grunnlag av 

generelt lite forskning på området, vil noe av teorien være gjeldende for både barn og voksne.  
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2.1 Anatomi 
2.1.1 Tungen 
Tungen er et ekstraordinært organ som er viktig for flere av kroppens prosesser, blant annet i 

forbindelse med tygging, svelging og tale. Mange forfattere beskriver også tungens 

stimulerende påvirkning på utvikling av tannbuene og tannstilling. Tungen er alltid kort ved 

fødselen og tungespissen er ikke fullstendig utviklet. Når spedbarnet vokser, blir tungen 

lengre og tynnere mot spissen (Hooda, Rathee, Yadav & Gulia, 2009, s.2). 

 

Begrensede tungebevegelser kan føre til problemer med amming, taleforstyrrelser og andre 

munnmotoriske vansker, som problemer med å svelge og slikke (Hooda et al. 2009, s.2).  

Noen barn kan være «rotete» med maten, fordi de ikke klarer å bevege tungen i munnen som 

normalt. Dette fører til sprukne lepper, da de ikke kan fukte leppene sine på grunn av nedsatt 

mobilitet. Tannkaries kan oppstå på grunn av at matrester ikke fjernes av tungens «feiing» av 

tenner og munn. Tannkjøttbetennelse og dårlig ånde kan også oppstå (Iyver & Sudarsan, 

2015, s.12).  

 

2.1.2 Stramt tungebånd 
Det finnes per dags dato ingen klar definisjon eller klassifikasjon av stramt tungebånd som 

alle er enige om. ICD-10 kodeverket, den internasjonale statistiske klassifikasjonen av 

sykdommer og beslektede helseproblemer inneholder en klassifikasjon av stramt tungebånd.  

I den reviderte norske versjonen av ICD-10 (Helsedirektoratet, 2018) finner man under Q38 

andre medfødte misdannelser i tunge, munn og svelg: Q38.1 Ankyloglossi. Det blir beskrevet 

med undertermen tungebånd (kort/stramt).  

 

Tungebåndet (frenulum linguae) er en membran som er festet til munngulvet og til midtlinjen 

av tungens underside. Membranen er en slimhinnekledd bindevevsstreng som hjelper til med 

å stabilisere tungen og påvirker vanligvis ikke tungespissens bevegelighet. Stramt tungebånd 

er derimot en tilstand hvor tungebåndet er festet lenger ut på tungespissen enn normalt. Det 

kan også være unormalt kort, stramt og tykt (O`Shea, Foster, O`Donnell, Breathnach, Jacobs, 

Todd & Davis, 2017, s. 5). Stramt tungebånd eller Ankyloglossi (medisinsk term) er en 

medfødt oral anomali karakterisert ved et kort tungebånd (Iyer & Sudarsan, 2015, s.12).  

En klinisk vurdering som ofte er brukt, er at pasienten ikke kan stikke tungen forbi kanten av 

tannkjøttet og tungen er ofte hjerteformet når man forsøker å stikke den ut av munnen (Hooda 
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m. fl. 2009, s.1). Se figur 1(Klaus, 2018) og Figur 2 (Klaus, 2016) nedenfor med to ulike 

eksempler på hvordan stramt tungebånd kan se ut.  

 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

«Bakre tungebånd» er en term som har blitt mer brukt i det siste. Det er en term som 

beskriver et stramt tungebånd, men uten at det nødvendigvis er synlig stramt. Noen er kritiske 

til termen, fordi det antatte begrensningsstedet er den fremre delen av genioglossusmuskulen, 

ikke den bakre delen av tungen (Pransky, Lago & Hong, 2015, s. 1715). 

 

Munnmotoriske funksjoner som suging, tygging, svelging, tale, fonetikk og artikulasjoner 

utføres av tungebevegelser. Tungens bevegelighet er viktig da den skal kunne gjennomføre 

forskjellige tungebevegelser, inkludert tungehøyde, tilbaketrekning, utstrekning og 

sammentrekning. Disse bevegelsene kan endres på grunnlag av tungebåndets plassering. 

Riktig plassering av tungebåndet gjør det mulig for personen å uttale språklyder korrekt. Hos 

noen er tungebåndet festet til tungespissen, noe som gjør bevegelsene begrenset eller 

immobile. Andre ganger kan tungebåndet være tykt, stramt eller stort, noe som forårsaker 

mellomrom mellom fortenner eller forårsaker at store deler av tennene blir dekket av 

tannkjøttet (Iyer & Sudarsan, 2015, s.12).  

 

Det er vanlig å dele de som har stramt tungebånd inn i tre grupper, hvor den første gruppen er 

nyfødte med ammeproblemer, deretter er det yngre barn med artikulasjonsproblemer. Den 

siste gruppen er eldre barn eller voksne med problemer knyttet opp mot begrensinger av 

tungens mobilitet. Dette kan også skape usikkerhet i sosiale sammenhenger (Messner & 

Lalakea, 2000, s. 130). 

 

 

Figur	2,	fra	Wikimedia	Commons,	av	Klaus,	D.P,	
2016	
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f
/Frenulum_linguae.jpg)	

Figur	1,	fra	Wikimedia	Commons,		av	Klaus,	D.P,	
2018	
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frenulum_ling
uae.jpg	
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Årsak og prevalens 

Årsaken til at noen får stramt tungebånd, er foreløpig ukjent. Flere studier mener at gener kan 

spille en rolle, etter som det har oppstått oftere i noen familier enn andre (O`Shea et al., 2017, 

s. 5). Dette er ennå ikke bekreftet med evidens. Det er mange ulike tall på hvor utbredt stramt 

tungebånd er. En studie som sammenlignet 240 artikler og 64 studier om stramt tungebånd 

fra 1996 til 2008(Merdad & Mascarenhas, 2010, s.152), fant en prevalens på at mellom 0.1% 

og 4.8% av befolkningen har stramt tungebånd. En annen undersøkelse viste seg også å 

komme frem til en prevalens på 10,7%. Prevalensen varier veldig på grunn av ulike 

årsakskriterier og populasjoner, men sammenfattet kan man si at den er fra omtrent 4% til 

omtrent 8% hos nyfødte (O`Shea et al., 2017, s. 5). Årsaken til denne store variasjonen av tall 

på forekomst kan både komme av en manglende felles ensartet definisjon, et felles 

graderingsverktøy for stramt tungebånd, samt forskning gjennomført på ulike populasjoner. 

Det er også funnet hyppigst forekomst av stramt tungebånd hos gutter, med et forhold på 3 til 

1 (Webb, Hao & Hong, 2013. s. 636 og i Hooda et al., 2009, s.2). I følge Hooda et al. (2009, 

s.2) forekommer stramt tungebånd oftest som en isolert anatomisk variasjon. Det ble i deres 

studie også observert en økt forekomst av stramt tungebånd hos spedbarn hvor mor har 

misbrukt kokain under svangerskapet, i forbindelse med ulike medfødte syndromer som 

Opitz syndrom, orodigitofacial syndrom og x-linked ganespalte. 

 

Amming 

Stramt tungebånd har lenge vært knyttet til problemer med amming. Svelgmekanismen hos 

den nyfødte og hos spedbarn som tidligere nevnt, er forskjellig fra eldre barn og voksne. 

Spedbarnet må «låse seg fast» på morens bryst med tungen sin. Sugingen begynner med 

en fremoverbevegelse av kjeve og tunge. Tungen bidrar til et bedre lukke, men minimal aktiv 

handling. Den fremre kanten av tungen bøyer seg oppover for å starte en bølgebevegelse 

tilbake mot svelget. Den nedre kjeven klemmer melk fra melkekanalene og til slutt 

presser den bakerste delen av tungen for å la melken samle seg i ganen før barnet 

svelger. Begrensninger av tungebevegelser på grunn av stramt tungebånd, må være ganske 

ekstreme for å påvirke suging og svelging (Hooda, et al. 2009. s.2).   

 

Noen ammeveiledere og leger har funnet ut at stramt tungebånd kan gjøre amming 

vanskelig og dermed forårsake en lav vekstkurve hos spedbarnet. Å amme et barn med stramt 

tungebånd kan forårsake ømme/ såre brystvorter og lav melkeforsyning med spenninger, 

tretthet og frustrasjon hos mor. Mødre som tidligere har ammet upåvirkede 
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barn vellykket, merker en åpenbar forskjell når man senere ammer et barn med stramt 

tungebånd. Dessuten rapporterer mødre av berørte spedbarn om en merkbar forbedring i 

ammingen etter klipp av tungebånd hos barnet. Stramt tungebånd ser ut til å ha større 

innvirkning på amming enn flaskemating på grunnlag av den relative forskjellen i 

tungebevegelser i de ulike sugemåtene (Hooda, et al., 2009. s.3).   

   	  

2.2 Svelging 
For å ha en grunnleggende kunnskap om svelgfunksjon og hvordan den fungerer hos normale 

mennesker, blir den presentert i dette avsnittet. Den normale svelgingen danner grunnlaget 

for å forstå hvordan svelgevansker kan oppstå og opptre. Svelgevansker (Dysfai) blir også 

nærmere beskrevet i kommende avsnitt.  

 

2.2.1 Normal svelging 
Svelging kan defineres som den normale, og ikke minst livsviktige transporten av føde, 

drikke, spytt osv. fra leppene til magesekken. Det å spise forutsetter en kompleks 

koordinasjon av sensomotoriske funksjoner, alt i fra sultfølelse til integrert sensorisk stimuli 

som lukt, syn og smak. Svelgfunksjonen er i store grad avhengig av samme anatomiske 

strukturer og nervestimulering. Svelget (farynx) har en avgjørende betydning for 

koordinasjonen av pust, svelg og tale (Svensson, 2010. s.11). Svelging hos spedbarn foregår 

med kjeven åpen og tungen plassert mellom kjevene, og blir erstattet av den «voksne 

svelgingen» i to og et halvt års-alderen. I begynnelsen på den normale «voksne» svelgingen, 

er leppene og tennene lukket og tungespissen er løftet og plassert i front av ganen. 

Åndedrettsåpning, nesehulen og den fremre delen av munnen er da forseglet av tungen, 

samtidig som den i en feiende, bølgende bevegelse fører masse av tygget mat bakover mot 

svelget (Hooda. et al., 2009, s.2). 

 

Det å spise innebærer dessuten at man blant annet må kunne kjenne igjen og føre mat og 

drikke til munnen, samt håndtere ulike nettverksbeskjeder. Tradisjonelt pleier 

svelgfunksjonen å beskrives ut i fra tre ulike faser; den orale, den faryngale og den øsofagale 

fasen. Den orale fasen kan inndeles i den forberedende fasen, som også blir kalt den preorale 

fasen. Maten smakes før den bearbeides og blandes med spytt, slik at den omdannes til en 

«ball», kalt bolus. Bolusen blir deretter ført bakover i svelget av tungens bevegelse. Den orale 

fasen forutsetter muskelstyrke og bevegelighet i lepper, kinn, tunge og den myke gane. For 
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optimal svelging kreves det også normal smak- og berøringssensibilitet, samt tenner for 

bearbeiding av fast føde (Ickenstein, 2011.s. 12).  

 

I denne oppgaven er det valgt å fokusere mest på den orale fasen, da den kan ha størst 

relevans i forhold til problemstillingen som omhandler anatomiske deler rundt stramt 

tungebånd. Den orale svelgingen innledes med lukkede lepper og løft av tungens laterale og 

fremre deler mot tannradene for å «innestenge» bolusen. Den midtre delen av tungen løftes 

forfra og bakover mot den harde ganen, og skyver bolus ned i svelget med en pisk-lignende 

bevegelse (Shawker et.al. 1983; Svensson, 1990 referert i Svensson, 2010. s.21). Normal 

muskelfunksjon og bevegelighet i lepper, kinn og tunge forhindrer at bolus søles ut mellom 

leppene eller samles mellom kinn og tannrad. Tungen kan formes til en skål for å holde 

tyntflytende bolus, og den myke gane drar ned mot tungeryggen, for å forhindre at noe faller 

ukontrollert ned i svelget. Tungen hjelper til med å føre mat mellom tennene, der den 

bearbeides til rett størrelse og blandes med spytt i roterende bevegelser i underkjeven 

(Svensson, 2010. s. 21).  

 

Den orale fasen sees som en forutsetning for den faryngale fasen. Om den orale fasen ikke 

blir fullstendig gjennomført, da tungen aktivt fører bolus bakover, utløses ikke den faryngale 

svelgingen, selv om bolus «faller» ned i farynx. Den pågående orale svelgingen fortsetter å 

undertrykke den faryngale som ellers skulle vært utløst når bolus stimulerer munn- og 

svelgslimhinnene, men det skjer ingen aktivering av svelgbevegelsene i svelget, selv om 

bolusmaterialet passivt skulle passere ned i svelget (Svensson, 2010. s. 21). Den faryngale 

fasen innebærer at bolusen transporteres gjennom svelget til spiserøret, og at svelgingen 

koordineres med en kortvarig pause av pusten. Den øsofagale fasen innebærer fortsatt 

transport av bolus gjennom spiserøret og ned til magesekken. Den orale svelgfasen er 

frivillig, mens de faryngale og øsofagale er ufrivillige, altså automatiske reflekser. 

Inndelingen i de ulike svelgfasene kan være noe misvisende, etter som svelgingen normalt 

utgjør et funksjonelt integrert og dynamisk system (Svensson, 2010. s.11).  

 

2.2.2 Dysfagi 
Den medisinske termen for svelgevansker, er Dysfagi. Navnet kommer fra det greske ordet 

dys – som betyr nedsatt funksjon eller vanske, og verbet fagein, som betyr å spise. Dysfagi 

dreier seg både om opplevde symptomer og avvikende undersøkelsesfunn som har med 
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svelgingen å gjøre. Dysfagi oppstår ved mange ulike diagnoser og tilstander, men utgjør i seg 

selv ingen etiologisk diagnose, som vil si at det ikke er en avgrenset sykdomstilstand med 

kjent årsak eller behandling. Dysfagi har diagnosebeskrivelsen R13 i ICD-10, og står 

beskrevet som svelgebesvær (Helsedirektoratet, 2018). Akkurat som den normale 

svelgfunksjonen deles også dysfagi inn i faser, og det er vanlig å bruke termen orofaryngal 

dysfagi for å beskrive svelgevansker i munn og svelg. Under dysfagi regnes fremfor alt, 

vanskeligheter med å håndtere og forflytte bolus fra munn til magesekk, forårsaket av nedsatt 

motorikk, følelse eller koordinasjon. Dysfagi innebærer også kvelning, vanskeligheter med å 

tygge, matrester i munn og svelg, feilsvelging og vanskeligheter med å svelge spytt, medisin, 

drikke eller mat (Svensson, 2010. s.25). 

 

Årsaker til at et menneske får dysfagi, kan være mange. Svensson (2010) har delt inn i åtte 

mulige årsaksfaktorer, hvor blant annet morfologiske årsaker blir nevnt. Strukturelle 

funksjoner kan påvirkes av morfologiske faktorer som medfødte eller ervervede defekter som 

følge av sykdom, leppe-kjeve-ganespalte eller misdannelser. Morfologiske avvik i viktige 

anatomiske strukturer som medvirker i tygging eller svelging, kan utgjøre en direkte årsak til 

dysfagi (Svensson, 2010. s.28).     

 

2.3 Tale 
Tale kan defineres som en kompleks fysiologisk prosess for å sette ord på tanker, samt 

organisere disse ordene i en sekvens med grammatisk sammenheng. De fysiologiske 

prosessene i tale er respiratoriske, fonetiske, artikulatoriske og resonanslyder. I samspill med 

lepper og tunge, spiller tennene en viktig rolle i artikulering av konsonanter og 

modifikasjon (Iyre & Sudarsan, 2015, s.19). For at vi mennesker skal kunne snakke og få 

frem språklyder, er vi avhengige av taleorganene våre; lungene, strupen, svelget, nesehulen 

og munnen. En språklyd lages ved hjelp av utåndingsluften fra lungene, samt at det lages en 

innsnevring, et hinder for luftstrømmen et sted på vei ut. Dette innsnevringsstedet er det som 

skiller språklydene fra hverandre og kalles artikulasjonsstedet. Måten lyden lages på 

kalles artikulasjonssmåten, og man kaller det å artikulere ulike språklyder (Bjerkan og 

Kristoffersen, 2005. s.175). Vi har flere bevegelige artikulatorer som leppene, tungen, den 

bløte gane, svelgveggene og stemmebåndene. Ansatsrørets (hals, munnhule og nesehulerom) 

kompliserte struktur og taleorganenes mange bevegelsesmuligheter utnyttes systematisk i 

talen. Vi kan kalle det lydforminger eller artikulasjoner (Rørbech, 2009, s.112).  
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Når man skal beskrive hvordan vi mennesker danner lyd, er lydens artikulasjonssted en viktig 

parameter. Artikulasjonsstedet er området i ansatsrøret eller talekanalen hvor det skjer en 

innsnevring. Denne innsnevringen lages av de bevegelige organene: leppene, tungen, den 

harde gane, den bløte gane, drøvel, svelg og stemmebåndene (Rørbech, 2009, s.113).  

  

2.3.1 Språklyder 
Tungen kan løfte seg på ulike måter og dermed endre «rommets størrelse» i munnhulen. 

Tungens høyeste punkt er vokalens artikulasjonssted (Rørbech, 2009, s.113).  

Er tungen «skutt» frem i munnen, vil artikulasjonsstedet ligge ved fortungen og den harde 

gane, hvis den går bakover, vil artikulasjonsstedet ligge ved baktungen og den bløte gane 

(Rørbech, 2009, s.113). Språklyder som er avhengig av tungens styrke og bevegelighet, er 

blant annet t- og d- lyden, som lages ved at tungespissen presses mot fortennene i overkjeven 

(Bjerkan og Kristoffersen, 2005. s. 174) Konsonantene har mer merkbar innsnevring enn 

vokalene. Konsonantlydene /t/ og /d/ dannes av tungespissen og tungebladet mot 

alveolarranden (Rørbech, 2009, s.115). Konsonantlydene /k/ og /g/ dannes av et lukke 

mellom baktungen og den bløte gane (Rørbech, 2009, s.113). Den mest brukte /s/-lyden 

dannes ved at tungespissen legges mot tennene i underkjeven, fremre del av tungeryggen 

heves så tett opp til fortennene i overkjeven som mulig. Enkelte lager s-lyden ved at 

tungespissen presses opp mot fortennene i overkjeven i stedet for underkjeven (Tørdal & 

Kjøll, 2010, s.85). Østlandsk /r/ artikuleres langt bak i talekanalen, ved at tungeroten nærmer 

seg svelgveggen og drøvelen, samtidig som ganebuene trekkes noe sammen (Rørbech, 2009, 

s.117).   

  

2.3.2 Artikulasjonsvansker  
I følge Høigård (2013) kan man skille mellom språkvansker og talevansker, hvor talevansker 

er vansker knyttet til selve talen. Det dreier seg oftest om artikulasjonsvansker, 

stemmevansker og problemer med rytme og flyt. Språkvansker er vansker knyttet til 

innholdssiden av språket, blant annet forståelsesvansker og/eller produksjon av meningsfylte 

ytringer (Høigård, 2013, s. 219). Det finnes klare skiller mellom talevansker og språkvansker, 

men det kan likevel være vanskelig å tyde hva som er hva hos et barn. Det kan være 

vanskelig å forstå om et barn erstatter en språklyd systematisk, har en talevanske, problem 

med å uttale den aktuelle lyden, eller en språkvanske, fonologisk vanske som innebærer 

problemer med å tilegne seg lydsystemet i språket (Høigård, 2013, s.219). 
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Artikulasjonsvansker er ikke det samme som fonologiske vansker. Fonologiske vansker 

omhandler vansker med språket og er et kognitivt fenomen. Barn med fonologiske vansker 

har vansker med systemet av lyder, men ikke nødvendigvis uttalen av språklydene (Bjerken 

og Kristoffersen, 2005, s. 219). 

 

Artikulasjonsvansker skyldes at barnet har vansker med den fysiske utøvelsen av talen. Det 

kan være at barnet etablerer språklydene på feil sted i munnen, eller på feil måte, og vi kan da 

si at barnet har en artikulasjonsvanske. En artikulasjonsvanske er en vanske på det fonetiske 

området av språket. I den normale språkutviklingen går barn igjennom faser hvor de 

forenkler lydsystemet på ulike måter til de har fått uttalen til alle lydene på plass. Fordi dette 

er en naturlig del av språkutviklingen, er det ikke vanlig å snakke om artikulasjonsvansker før 

barnet har passert alderen da uttalen av de enkelte lydene normalt er på plass (Høigård, 2013, 

s.220). I følge ICF-CY, som er en internasjonal klassifikasjon av funksjon, 

funksjonshemming og helse, kan artikulasjonsvansker defineres som: b320 Uttalefunksjon. 

ICF beskriver det som funksjoner for å frembringe talelyder. De inkluderer uttale og 

artikulasjon av fonemer, samt alle former for dysarti, anartri (Helsedirektoratet, 2018).  

 

2.3.3 Artikulasjonsvansker og stramt tungebånd  
Noen studier viser at stramt tungebånd kan påvirke talen, blant annet artikulasjonsevnen. I 

følge Iyer & Sudarsan (2015, s.19) er stramt tungebånd en medfødt anomali som kan føre til 

ulike symptomer innenfor taleproduksjon, spising og svelging, basert på alvorlighetsgraden.  

Det er også studier som mener at stramt tungebånd i seg selv ikke kan forårsake 

artikulasjonsproblemer. Dette er en diskusjon som både foregår mellom yrkesgrupper, men 

også innad i gruppene. Det finnes en del forskning på stramt tungebånd som beskriver 

påvirkningen det kan ha på artikulasjon, men denne forskningen er av lav til moderat kvalitet, 

ofte på grunn av manglende standardiserte definisjoner og derav manglende kontrollgrupper. 

På grunnlag av at det finnes lite evidensbasert forskning på området, er det ikke mulig å 

konkludere om det foreløpig har noen sammenheng (Dollberg, 2011, s. 127). I følge Webb, 

Hao og Hongs (2013, s 645) systematiske gjennomgang av forskningsartikler, fant de heller 

ingen signifikant sammenheng mellom stramt tungebånd og taleproblematikk.  

 

Stramt tungebånds påvirkning på tale har ikke blitt erklært med evidens. Anekdotiske bevis 

indikerer at noen barn med stramt tungebånd utvikler normal tale, og kompenserer for 
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begrenset tungebevegelighet uten kirurgisk inngrep eller behov for annen behandling av 

talen. I følge Iyer og Sudarsan(2015, s. 19) bidrar stramt tungebånd i noen tilfeller til 

artikulasjonsvansker. Stramt tungebånd kan gjøre artikulasjon og fonetikk til en utfordring. 

Derfor kan uttale av tungelyder som /r/ eller /l/ være krevende. Artikulasjon av konsonantene 

/t/, /d/ og /l/ er ikke signifikant ulike mellom barn som er behandlet eller ubehandlet for 

stramt tungebånd. Derimot har barn som er klippet, flere artikulasjonsfeil enn barn som alltid 

har hatt normalt tungebånd (Dollberg, 2011,125).  

 

Kompenserende teknikker som brukes av barn med stramt tungebånd inkluderer vanligvis 

begrenset munnåpning når de snakker, og alternativ tungeplassering for lyder som krever 

tungehøyde. Kompensasjonen kan påvirkes av faktorer som tenner/proteser, manglende 

tenner, tungestørrelse, sensibilitet og motorisk funksjon av tungen, samt hvor stramt 

tungebåndet er. I utgangspunktet påvirker ikke et stramt tungebånd språkutviklingen hos 

barn, men det kan føre til andre problemer, som for eksempel talefeil. Produksjonen av visse 

konsonanter blir påvirket dersom tungen ikke er mobil nok til å oppnå tungespiss- eller 

dorsal-alveolær kontakt (Webb, et al., 2013. s. 645). I følge Iyer og Sudarsan (2015, s. 12) 

kompenserer ofte personer med stramt tungebånd bra og høres ofte tilnærmet normale ut, 

med unntak av en svak hvesende lyd. 

 

Fletcher og Meldrum (1968, referert i Hooda, et.al, 2009, s. 3) målte det fremre segmentet av 

tungebåndet og forholdet mellom tungens fysiologiske ytelse. Førti elleve og tolv år gamle 

barn uten talefeil ble valgt, og plassert i to grupper på grunnlag av anatomiske 

tungebåndsmålinger: den begrensede bevegelsesfrihetsgruppen og større 

bevegelsesfrihetsgruppen. Hver gruppe ble testet med 176-art Templin-Darley 

artikulasjonstest. Forfatterne fant en svært betydelig økning i artikulasjonsfeilene i begrenset 

bevegelsesfrihet-gruppen sammenlignet med den større språklige bevegelsesfrihetsgruppen. 

De foreslo at det finnes en betydelig sammenheng mellom språklig mobilitet og taleferdighet 

(Hooda, et al. 2009, s. 3). Alvorlighetsgraden av artikulasjonsproblemer hos de med stramt 

tungebånd varierer fra å være tydelig på enkeltordsnivå, eller mild nok til å kun bli lagt merke 

til i tale. Det er viktig å huske på at stramt tungebånd i seg selv ikke er en årsak til forsinket 

språkutvikling. Barn med stramt tungebånd forventes å tilegne seg tale og språk i normalt 

utviklingstempo, selv om noen da kan oppleve artikulasjonsproblemer med visse språklyder 

(Hooda et al. 2009, s. 3).  
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Messner og Lalakea studerte 21 barn i alderen 2 år og oppover, som hadde gjennomgått 

tungebåndsklipp. Selv om de rapporterte at ca. 70% av barna hadde «artikulasjonsfeil», 

visstnok på grunn av redusert tungemobilitet, ga de ingen detaljer om disse feilene. De hadde 

heller ingen kontrollgruppe med barn uten stramt tungebånd til sammenligning. Det ble 

derfor sagt at våre behandlede og ubehandlede barn ikke viste noen signifikant forskjell i 

artikulasjonsfeil i en formulert test. Klipp av tungebånd har blitt utført i ca. 2000 år, i følge 

Dollberg (2011, s. 125). Basert på mange artikler som demonstrerte effekten av klipp hos 

unge barn for forbedring av ammeproblematikk, oppfordres og støttes prosedyren av 

American Academy of Pediatrics Section on Brestfeeding. Selv om det rapporteres av tungen 

kan forårsake artikulasjonsproblemer, har ikke dette blitt systematisk studert. 

 

2.4 Kartlegging av stramt tungebånd 
Å kartlegge og diagnostisere et stramt tungebånd kan være vanskelig, spesielt hos spedbarn, 

etter som tilstanden ikke alltid er tydelig kun ved observasjon av undersiden av tungen. Hos 

spedbarn kan en passiv høyde av tungespissen vise et kort tungebånd som derav begrenser 

tungespissens mobilitet. Palpasjon av den stramme muskulaturen på undersiden av tungen 

kan bidra til å bekrefte diagnosen (O´Shea, 2018). Palpasjon er en medisinsk diagnoseteknikk 

som innebærer at legen føler med fingertuppene. 

 

Når barnet er gammelt nok til å kunne samarbeide, vil bevegelser av tungen i dens maksimale 

bevegelsesrepertoar avsløre eventuell begrensning av tungemobilitet. Eksempler på dette kan 

være at tungespissen ikke kan beveges utenfor de nedre tennene på grunn av det 

korte tungebåndet. Under forsøk på å stikke tungen ut, vil det skapes et «hakk» i 

tungespissen, også kjent som «hjerteformet» tunge. Dette skjer fordi tungebåndet holder igjen 

deler av tungen. Utstrekking kan være begrenset, og i noen tilfeller kan ikke tungen strekkes 

forbi underleppen. Tungen kan rulle eller krølle seg ved forsøk på å strekke den ut, ved at 

midten av tungen går fremover, mens tungespissen dras bakover av tungebåndets 

manglende ekstensjon. Man kan også ha vanskeligheter med å løfte eller heve tungespissen 

mot tennene i overkjeven og overleppen. I de fleste tilfeller kan pasienten løfte tungen til en 

viss grad, men det er observert at mens tungespissen kan peke rett opp, forholder resten av 

tungen seg flatt. Det kan også være tendenser til «groper» i midten av tungen, som svarer til 

hindring av full ekstensjon av genioglossismuskelen. Genioglossismuskelen er den ytre 
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muskulaturen som streker seg fra innsiden av hakespissen, og vifteformet bakover. Den er 

ansvarlig for å trekke tungen frem og nedover (Hooda, et al. 2009, s. 3).   

 

2.4.1 Kartleggingsmetoder 
Ulike metoder og verktøy har blitt foreslått å bruke for å få en objektiv verifisering av stramt 

tungebånd. Williams og Waldron (1985) foreslo en metode for å måle tungebåndets funksjon 

i stedet for fysisk lengde. Pasienten blir bedt om å berøre de øvre tennene med tungespissen 

sin, deretter åpne munnen så høyt de kan samtidig som de opprettholder kontakten mellom 

tunge og tenner. I denne posisjonen måles avstanden mellom de øvre og nedre tennene, 

og registreres i millimeter (Williams & Waldron, 1985. s. 355). Lalakea og Messner (2003, s. 

539) målte språklig mobilitet hos barn ved å måle tungebåndets mobilitet ved utstrekning og 

tungeløft, og rapporterte at utstrekning og løft vanligvis ligger i området rundt 15 mm. eller 

mindre hos barn med stramt tungebånd. Hos barn med normalt tungebånd, lå målene på 20 til 

25 mm. eller mer. 

 

Kotlows klassifikasjon 

Kotlows klassifikasjoner er en av de mest brukte hjelpemidlene til å diagnostisere tungebånd 

i forskningsartiklene funnet til denne oppgaven. Originalartikkelen har dessverre vist seg å 

være vanskelig å få tak i uten medlemskap i ulike medisinske fagsider, og beskrivelsene av 

Kotlows klassifiksjoner i denne oppgaven, vil derfor være gjengivelse fra en nyere artikkel. 

Målene har blitt sjekket opp mot flere artikler for å være sikker på at de er korrekt gjengitt.  

Kotlow presenterte en enkel klassifisering hvor tungens bevegelsesfrihet måles. Tungens 

frihet måles med avstanden fra tungespiss til tungebånd i mm. Tungen kan klassifiseres i fire 

klasser: mild (Klasse 1), moderat (Klasse 2), alvorlig (Klasse 3) og fullstendig (Klasse 4), 

avhengig av den målte lengden på henholdsvis 12-16 mm, 8-11 mm, 3-7 mm og <3 mm. mot 

den normale avstanden som er målt å være mindre enn 16 mm. Denne klassifiseringen har 

imidlertidig ikke klart å gi noen dokumentasjon om korrelasjonen mellom de ulike klassene 

og kliniske symptomer (Iyer og Sudarsan, 2015, s.19).   

  

Coryllos og Gennas klassifisering 

Mange av forskningsartiklene baserer seg også på Coryllos og Gennas inndeling av stramt 

tungebånd i ulike typer. Fokuset da går på hvor mye av tungespissen som er festet til 

tungebåndet og til munngulvet. Det er dokumentert at typene passer bedre til eldre barn, enn 
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spedbarn. Coryllos og Genna tar utgangspunkt i at stramt tungebånd er en tilstand hvor 

bunnen av tungen er festet til munngulvet med en membran (tungebåndet), slik at tungens 

bevegeligheter blir begrenset. Dette kan påvirke ulike orale utviklinger, spising, tale, svelging 

og assosierte problemer. I følge Coryllos og Genna, kan stramt tungebånd deles inn i fire 

typer, avhengig av hvor nær tungebåndet er festet til tungespissen. Ved type 1 er tungebåndet 

festet til tungespissen, vanligvis foran alveolar-ryggen i underleppen. Ved type 2 er 

tungebåndet festet to til fire mm bak tungen, og festet på eller rett bak den alveolare kanten. 

Disse to typene blir av Coryllos og Genna betraktet som «klassiske stramme tungebånd», og 

er de vanligste og tydeligste man ser. De antar at disse typene står for 75% av forekomsten av 

stramme tungebånd. Ved Type 3 er tungebåndet festet til midten av tungen og midt på 

munngulvet, og er vanligvis stramt og mindre elastisk enn normalt. Tungebåndet i hovedsak 

festet mot tungens «kjerne», og det er tykt, skinnende og svært uelastisk når det er type 4. 

Disse typene er mindre vanlige, og etter som de er vanskeligere å visualisere, mistenker de 

også at disse sannsynligvis vil forbli ubehandlet. Type 4 er den typen som mest sannsynlig 

kan forårsake problemer med håndtering av bolus og svelging, noe som igjen kan resultere i 

mer signifikante symptomer hos mor og spedbarn (Coryllos, Genna & Salloum, 2004, s.2).  

 

I følge Coryllos et al. (2004) studie, bør både fysisk undersøkelse og observasjon av 

ammingen gjennomføres. De mener det er noen elementer man skal være oppmerksom på, 

blant annet tungens bevegelsesmuligheter. Det bør omfatte graden av bevegelse tungen får 

mellom den nedre tannraden og leppene, løft til ganen med åpen munn, og sidebevegelse fra 

et hjørne av leppene til den andre, uten å vri på tungen. Tungens løft ser ut til å være den 

viktigste tungebevegelsen for amming og bør derfor vektlegges mest i tilfeller med 

ammeproblemer. En grundig vurdering av ammingen og effektivitet av melkeoverføringen 

fra brystet kan vurderes ved å veie barnet før og etter amming. For å vurdere barnets 

håndtering av melk eller mat i munnen, ser man på hvordan barnets tunge formes i munnen. 

Det optimale er at tungen er skålformet, slik at svelgingen skjer kontrollert og i koordinasjon 

med pusten. Cineradiografi og nær observasjon har vært de viktigste verktøyene for denne 

kartleggingen. Barnets tretthet og irritabilitet før og etter et måltid, skal man være 

oppmerksom på, spesielt om barnet har et stramt «bakre» tungebånd, eller type 4 som er 

mindre synlig. Barnet kan ofte ha tremor i kjeven og tungen under eller etter måltider, og har 

ofte behov for mat igjen etter en kort hvilepause. Til slutt mener de også at man bør 

undersøke eventuelle andre medvirkende eller tilhørende problemer, inkludert ganespalte, 
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deformering i ansiktet, samt muskel- eller nevrologiske svakheter. Stramt tungebånd sees ofte 

sammen med andre fødselsdefekter (Coryllos, Genna & Saloum, 2004. s.2-3). 

 

Hazelbaker 

Hazelbaker (1993) designet til sin thesis et kartleggingsverktøy for stramt tungebånd hos 

spedbarn. Resultatet ble The Assessment tool for lingual frenulum function(ATLFF). Fordi 

originalpresentasjonen av verktøyet ble gjort i en oppgave, har ikke forskeren lyktes med å 

finne den på nett. Beskrivelsene av verktøyet baserer seg derfor på andregangs-referering. 

ATLFF er et av kartleggingsverktøyene som er mest brukt i forskningen, og var derfor et 

naturlig valg å ha med i oppgaven. Kartleggingsverktøyet besår av fem punkter som angår 

tungens anatomi, og syv punkter som har med tungens funksjon å gjøre (Madlon-Kay, Ricke, 

Baker & DeFor, 2005. s. 354). De fem punktene som angår anatomien, ser på hvordan tungen 

ser ut når den er løftet, tungebåndets elastisitet, lengden på tungebåndet når tungen er løftet, 

hvor tungebåndet er festet på tungen, og hvor tungebåndet er festet til munngulvet (Madlon-

Kay, et al. 2005, s.355). De syv funksjonskriteriene Hazelbaker har tatt med er tungens 

lateralisering, tungeløft og tungens utstrekning. Samt hvordan den fremre delen av tungen 

formes for å gjøre seg klar for suging, dette settes i gang med refleks. Hvordan tungen former 

seg rundt fingeren man stikker inn i barnets munn for at barnet skal suge på den, og om 

barnets tunge setter i gang en bølgelignende bevegelse av tungen som skal skje når barnet 

suger. Det siste funksjonelle elementet som skal undersøkes, er en klikkende lyd man hører 

når den spente tungen slipper taket på brystet når barnet prøver å oppnå negativt trykk for å få 

ut melk (Ballard, Auer & Khoury. 2002, s.2).  

 

Perseptuell vurdering 

Kartlegging av talevansker etter systematiske metoder er helt nødvendig for å kunne gi et 

godt undervisnings- og behandlingstilbud. Kartleggingsmaterialet/ testen bør være konstruert 

slik at man systematisk kan registrere avvik av språklyder. Registrer språklyder isolert i 

initiale, mediale og finale posisjon i ord, meningsytringer og spontantale. Vurderinger 

angående artikulasjon bør kategoriseres i relasjon til artikulasjonssted og artikulasjonsmåte 

(Tørdal & Kjøll, 2010, s.126).   
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2.5 Behandling av stramt tungebånd 
Historisk sett har tungebåndsklipp blitt gjennomført i mange år, helt tilbake til tiden da 

husmødre brukte fingerneglen for å løsne tungebåndet (Hooda, Rathee & Gulia, 2009. s. 6). I 

dagens forskning og litteratur, er det beskrevet flere metoder for klipp av tungebånd. To av de 

mest brukte prosedyrene er frenulotomi og frenuloplastikk, de blir derfor nærmere beskrevet 

nedenfor. Det finnes også en metode hvor det brukes laser for å klippe tungebåndet, men på 

grunn av usikkerhet rundt hvorvidt den gjennomføres i Norge, er det valgt å ikke gå nærmere 

inn på den i denne oppgaven.	 

 

2.5.1 Frenulotomi 
Frenectomy, frenotomy eller frenulotomi som det heter på norsk, er den vanligste prosedyren 

som blir brukt for å løsne eller fjerne tungebåndet fra munngulvet. Det er vanligst å bruke 

skalpell eller kirurgisk saks, men man kan også bruke laser (Iyer & Sudarsan, 2015, 

s.12). Hooda et.al,(2009, s.7) beskriver prosedyren som så rask og enkel at den kan 

gjennomføres på sengekanten eller på kontoret med lokalbedøvelse eller ingen bedøvelse i 

det hele tatt. De beskriver at barnet ofte blir plassert med hodet mot legen, og at tungen løftes 

opp ved hjelp av legens fingre. Legen bruker den andre hånden til å klippe tungebåndet, hvor 

mange klipp som trengs er avhengig av hvor tykt og bredt vevet er. I følge Segal et al. (2007, 

s. 1028) kan såret blø mye, lite eller ingenting etter klipp. Denne prosedyren gjennomføres 

uten at såret sys igjen, og som oftest uten narkose. Det er derfor den prosedyren som 

anbefales på spedbarn og yngre barn (Canadian Agency for Drugs and Techologies in Health, 

2016, s. 2).  

 

I følge Iyer og Sudarsans studie (2015, s. 20), er frenulotomi en forutsigbar og effektiv 

prosedyre som forbedrer hvordan tungen hviler i munnen, tungebevegelighet, munnmotoriske 

funksjoner, kommunikasjon, og gir tungen større bevegelsesrepertoar. Historisk sett har det 

oppstått komplikasjoner med frenulotomi i form av infeksjoner, blødning på grunn av skade 

på tungebåndets arterie og kvelning fordi tungen har falt bak i svelget (Segal et al. 2007. 

s.1028). Både CADTHs rapport fra 2016(s. 2) og Segal et al. studie fra 2007 (s.1038) tilsier 

at prosedyren per dags dato har minimal skade og omfang. I følge Hooda et al. (2009, s. 7) er 

frenulotomi uten bedøvelse eller kun lokalbedøvelse en trygg og kostnadseffektiv metode, 

men ett av tre barn behøver mer enn ett klipp.  
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2.5.2 Frenuloplastikk 
Frenuloplastikk er en prosedyre for å løsne tungebåndet og som oftest blir gjennomført med 

anestesi i form av bedøvelse eller narkose. Frenuloplastikk kan også bli kalt Z-plastikk, på 

grunn av sårets utseende etter gjennomført prosedyre. Såret som oppstår etter klipp blir sydd i 

en Z-form, med den hensikt at tungebåndet ikke skal gro igjen slik det var. Ved å sy på denne 

måten, vil tungen få et naturlig feste lenger bak i munngulvet, slik at tungespissen får større 

bevegelsesrepertoar (CADTH, 2016. s.2). I følge Hooda et al.(2009, s. 7) er denne 

prosedyren foretrukket på barn eldre enn 1-2 år eller voksne. De minste barna blir ofte lagt i 

narkose, mens de eldre barna eller voksne kun behøver lokalbedøvelse. Sammenlignet med 

frenulotomi blir tungebåndet løsnet på identisk måte, men det anbefales også å løsne 

genioglossismuskelen, for fullstendig klipp.  

  

2.5.3 Postoperative   
Pasienter som er gamle nok til å samarbeide, ble i følge Hooda, et al. (2009, s. 7) bedt om å 

gjøre tungeøvelser for å forbedre tungebevegeligheten, styrke musklene knyttet til tungens 

bevegelighet og redusere sannsynligheten for arrvev og gjengroing. I følge Gaheri et al. sin 

kohortstudie, ga de også råd om tøying etter operasjon, for å unngå gjengroing av vev. Måten 

de anbefalte å gjøre dette på, var å løfte tungen forsiktig, og massere operasjonssåret fire til 

seks ganger hver dag i påfølgende uker (Gaheri et al., 2017 s. 1219). 

 

Postoperative instruksjoner ble gitt til en pasient i Iyer og Sudarsans forskning (2015). 

Pasienten skulle følge en diett med kald, myk mat, og ved smerte ta smertestillende tabletter i 

tillegg til å ta på smertelindrende gelé. Pasienten fikk oppfølging 24 timer etter klipp, samt en 

uke etter. En annen pasienten i undersøkelsen fikk øvelser for å øke tungens bevegelighet, 

ved hjelp av en logoped. Pasienten møtte logopeden tre dager etter klipp, og en gang etter 20 

dager (Iyer og Sudarsan, 2015. s. 17). Begge pasientene fikk god effekt av klipp og 

behandling, og hadde ikke behov for et nytt klipp senere. 

 

2.5.4 Postoperative øvelser  
Generelt er det vanlig at de som gjennomgår frenectomy eller frenetomy blir anbefalt 

taleterapi etter kartleggingen, som involverer undersøkelse av tungebåndets påvirkning på 

funksjon for spising og taleproduksjon. Øvelser etter operasjon gjøres ikke for å øke 

muskelstyrken, men for å utvikle nye muskelbevegelser, spesielt bevegelser som involverer 



	30	

løft av tungespissen, samt utstrekning både på utsiden og innsiden av munnen. Målet er også 

å øke kinestetisk bevissthet rundt hele bevegelsesrepertoaret som tungen og leppene kan 

gjøre. Kinestetisk bevissthet vil si å ha kjennskap til hvor deler av munnen er, hva de ulike 

delene gjør og hvordan de føles. Man bør også «oppmuntre» til at tungen skal gjøre 

tungebevegelser som er relevante for rensing av munnen. For eksempel å «sveipe» på 

innsiden av kinnene, foran, bak og sidene på tannradene, samt slikke seg rundt begge leppene 

(Iyer & Sudarsan, 2015, s. 19).   

 

Det blir anbefalt oralmotoriske øvelser som skal forbedre tungens styrke, mobilitet og 

bevegelsesmuligheter. Dette kan gjøres gjennom munnlek, ved å gjøre ulike tungebevegelser 

som å geipe, bøye tungen etc. Dette kan også gjøres enten ved å presse på den løftede tungen 

med en «tungepresser» (et verktøy spesialtilpasset for denne type øvelser), eller ved å presse 

tungen mot kinnene med minimalt press gitt av en tommel fra utsiden. Andre motoriske 

øvelser kan være å rulle tungespissen innover, blåse i fløyte, holde på væske/ mat i 

munnhulen og deretter rotere tungen med klokken og mot klokken (Iyer & Sudarsan, 2015, 

s.19).  

 

Barn med artikulasjonsvansker bør gjennomføre taleterapi med logoped. Taleterapi, eller 

artikulasjonstrening bør inkludere en kartlegging av fonetisk plassering og produksjon av 

språklyder. Produksjon av språklyd kan settes opp under følgende hierarki, med /S/ som 

språklyd-eksempel. S-lyden bør jobbes med på isolert nivå (ssss), stavelsesnivå (sa, si, så), på 

ordnivå (først, i midten, i slutten: sitte, muskel, mus), på setningsnivå (Ida spiser masse is), 

samt kombinert og i spontantale (Iyer & Sudarsan, 2015, s.19). 

  

2.5.5 Effekt av klipp 
En prospektiv kohortstudie fra 2014-2015 gjort på en privat klinikk viste at 237 barn som det 

enten ble klippet tungebånd på eller både tungebånd og leppebånd, fikk signifikant bedring i 

forhold til amming. Bedringen skjedde allerede en uke etter klipp og hadde stadig bedring en 

måned etter klipp. Bedringen ble funnet både hos barn med klassisk «fremre» tungebånd, og 

hos de med mindre synlig «bakre tungebånd». Basert på disse funnene mener forfatterne at 

klinikere bør identifisere «bakre» tungebånd som en potensiell faktor til et barns 

ammeproblematikk, eller redusert ammekvalitet. Denne studien fronter en tidligere 

underdiagnostisert pasientgruppe som mulig kan ha nytte av kirurgisk intervensjon dersom 
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unormale symptomer rundt amming oppstår (Gaheri, Cole, Fausel, Choun & Mace, 2017. s. 

1217). I samme studie (Gaheri et al. 2017) ble det undersøkt bruk av laser. Kirurgen hadde 

tidligere brukt saks til å gjennomføre frenulotomi, og han merket ingen forskjell på resultater 

i forhold til bruk av ulike instrumenter. Likevel mener forfatterne at den kirurgiske teknikken 

og resultatet av fullstendig klipp av tungebåndet er nøkkelen til en vellykket prosedyre 

(Gaheri et al. 2017, s. 1220).  

En av de nyere systematiske gjennomgangene av forskningsartikler om klipping av stramt 

tungebånd, ble gjort av Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH). 

De fant ingen evidensbaserte retningslinjer som var brukt, imidlertid drøftes tre 

veiledningsdokumenter innenfor den systematiske gjennomgangen. Samlet sett er det flere 

tegn på at frenulotomi er en sikker prosedyre, med en demonstrert effekt etter kort tid på 

amming, selvopplevd av mødre. Det er svakere bevis og dermed mer usikkerhet rundt 

objektive og langsiktige målinger knyttet til reduksjon av mors bryst- og brystvortesmerte, 

samt spiseproblematikk, varighet på amming og optimal vekstkurve hos barnet. 

Kvalitetsproblemer med litteraturen inkluderte dårlige data, subjektive utfall og liten 

mulighet for generalisering. Samt muligheter for usikkerhet og uklar pålitelighet av samlede 

data og dårlige kvalitetsdata (CADTH, 2016. s. 2-3). Gjennomgangen nevner at frenulotomi 

bør gjennomføres på hensiktsmessig grunnlag og bli gjennomført av en kvalifisert fagperson, 

slik at det blir en trygg og gunstig prosedyre for pasienten. 

Amming, tungemotorikk og talevansker er problemer som ser ut til å være assosiert med 

stramt tungebånd, og det er noe som ser ut til å ha forbedring etter operasjon/ klipp. 

Operasjonene inkluderer metodene frenulotomi og frenuloplastikk. På grunn av mangel på 

nøyaktige randomiserte kliniske kontroller, kan man ikke konkludere med at disse 

operasjonene er bedre enn å ikke operere i følge Merdad & Mascarenhas studie fra 2010 

(s.152). I Merdad og Mascarenhas review så de også på American Academy of Pediatric 

Dentistrys (AAPD) retningslinjer for håndtering av stramt tungebånd hos barn, som da 

anbefalte frenuloplastikk for å behandle ammeproblemer. I tilfeller av andre 

funksjonsproblemer forårsaket av stramt tungebånd, anbefalte AAPD at beslutninger skal 

fattes fra barn til barn, og at eventuell kirurgisk behandling skal fattes i samråd med relevant 

fagperson. For eksempel, i tilfeller med talevansker, bør kirurgisk behandling vurderes i 

samråd med logoped (Merdad & Mascarenhas, 2010. s.153). 
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I følge Dollberg (2011) kan de ut i fra den lille størrelsen på deres studie, og i lys av 

uenigheten rundt stramt tungebånds påvirkning, utelukke å anbefale tungebåndsklipp hos 

spedbarn for å unngå fremtidige artikulasjonsproblemer. Derimot støtter de gode resultatene 

sett etter behandling av stramt tungebånd relatert til artikulasjonsproblemer, videre anbefaling 

om klipp (Dollberg, 2011, s. 127). 

 

2.5.6 Ulemper med klipp  
I følge en systematisk gjennomgang av forskningsartikler, gjort av Webb, Hao & Hong 

(2013, s. 645), er blødning svært ofte observert etter klipp. Ut i fra deres studie, viste det seg 

imidlertidig at det ikke dreier seg om mer enn noen få dråper blod, slik at det kun var behov 

for et lokalt trykk på munngulvet for å få kontroll på blødningen. Gjengroing av tungebånd 

var rapportert i kun 2 av 11 studier, hvor de til sammen rapporterte om 3,7% gjengroings-rate 

hos spedbarn etter klipp. De rapporterte også om noen svært sjeldne tilfeller i litteraturen som 

fortalte om skade på tungen og spyttkjertlene. Overordnet kunne de ut i fra studien 

konkludere med at det ikke finnes noen store ulemper eller komplikasjoner knyttet til 

klipping av tungebånd, når det blir gjennomført av trent helsepersonell (Webb et al., 2013. 

s.645).  

 

I følge Iyer og Sudarsan (2015, s.18), mener de at klipp av tungebånd er en sikker prosedyre. 

Komplikasjoner som infeksjon, blødning, sårdannelse under tungen eller skade på tungen er 

svært sjeldne. Hvis det ikke er sydd sting, vil et rombeformet sår forbli under tungen. Det tar 

5-7 dager før såret er grodd. Dersom tungebåndsklippet fører til skade på de dype venene 

tilknyttet tungen, oppstår det en stor risiko for blødning i følge Hooda et al.(2009, s. 7). Iyer 

og Sudarsan mener at arr etter operasjon også føre til deformering av tungebåndet. Det kan 

også oppstå sårdannelse og infeksjon i munngulvet og hypermobilitet i tungen, hvor det derav 

kan oppstå kvelning fordi tungen havner bak i svelget.  

 

De mener at på grunnlag av de minimale konsekvensene av operasjon, samt en signifikant 

mulighet for senere vansker med talen, at man bør vurdere operasjon. Barn i alle aldere som 

har signifikant stramt tungebånd bør det vurderes operasjon på, inkludert spedbarn som ennå 

ikke har påvist noen av symptomene (Iyer & Sudarsan, 2015, s.19).  
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2.6 Yrkesgrupper 
For å gi en teoretisk tilnærming til yrkesgruppene i denne oppgaven, er det kort gjort rede for 

i dette avsnittet. Legene er ikke blitt beskrevet ytterligere enn at de er blitt teoretisk forankret 

i Helsepersonelloven (1999). Leger er en yrkesgruppe de fleste mennesker har kjennskap til, 

det er derfor ikke blitt nærmere presentert. Logoped er beskrevet med yrkesbeskrivelse, 

logopedutdannelsen i Norge, samt logopedisk tilknytning til Helfo.  

 

2.6.1 Lege  
Helsepersonelloven (1999, §1-§77) gjelder for helsepersonell og virksomheter som yter 

helsehjelp i riket. I denne loven menes helsepersonell med autorisasjon eller lisens, hvor blant 

annet leger kommer under. Helsepersonelloven 1999, §4 pålegger at «helsepersonell skal 

utføre sitt arbeid forsvarlig og gi den omsorgsfulle hjelp som kan forventes ut fra 

helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig». I følge §6 

Ressursbruk, skal helsepersonell sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient, 

helseinstitusjon, trygden eller andre unødvendig tidstap eller utgift (Helsepersonelloven, 

1999). Denne lovbestemmelsen innebærer blant annet at man som lege må holde seg faglig 

oppdatert på sitt arbeids- eller fagområde for å kunne utføre de oppgaver som forventes i 

kraft av funksjon eller stilling, og at denne praksisen er kunnskapsbasert. 

 
2.6.2 Logoped 
En logoped utreder og jobber med mennesker med ulike kommunikasjonsvansker, 

stemmevansker, språk-og talevansker, taleflytvansker og svelgevansker (Norsk Logopedlag, 

2018). Forskning viser at stramt tungebånd er et fenomen som flere prosentandeler av 

mennesker blir født med, og at det blant annet kan føre til problemer knyttet til artikulasjon 

og spising. En logoped bør derfor inneha kunnskap om kartlegging og behandling av 

problemer relatert til spising og tale. Forskeren i denne undersøkelsen er student ved 

Universitet i Oslo og har derfor oversikt over undervisning og pensum i logopedutdannelsen 

ved denne skolen. Stramt tungebånd er kun blitt nevnt i noen få sammenhenger. Det ble oftest 

nevnt i komorbiditet med andre diagnoser, hvor stramt tungebånd ble sett på som en del av et 

større bilde. Det var i midlertidig en av foreleserne som ba oss være observante på dette i 

møte med barn med språkvansker, spesielt med tanke på artikulasjonsproblematikk. For å 

undersøke om det ble fokusert mer eller mindre på temaet i de andre logopedutdanningene i 
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Norge, ble alle skolene kontaktet. Både Nord Universitetet, Universitetet i Bergen og NTNU 

svarte at de verken underviste om stramt tungebånd, eller kunne si at de hadde noe særlig 

pensum om temaet. Utfyllende svar finnes i vedlegg nr.5.  

 

Helfo 

Barn og voksne som har behov for privatpraktiserende logoped, kan etter Folketrygdloven få 

støtte via Helfo. Pasienten kan få støtte til utgifter som blant annet gjelder undersøkelse, samt 

behandling av sykdom, skade og lyte. Undersøkelse og behandling må være medisinsk 

nødvendig for at pasienten skal ha rett til å få kostnadene dekket. Det er logopeden som må gi 

en faglig vurdering og anbefaling. Logopeden sender refusjonskrav til Helfo, og får utbetalt 

økonomisk oppgjør, mens pasienten betaler en egenandel for behandlingen til logopeden 

(Helfo, 2018).  

 

I henhold til gjeldende regelverk er det språk- og talevansker som må ligge til grunn 

for stønad fra folketrygden. Med språk- og talevansker menes vansker forårsaket av 

organisk sykdom eller skade, eventuelt på grunn av organiske eller funksjonelle 

stemmelidelser. Personer som har problemer med forståelse og/eller produksjon på en 

eller flere av språkets deler, kan ha språk- og/eller talevansker. Det er en forutsetning 

for stønad at lege har henvist og at behandlingen er ledd i behandling eller 

etterbehandling av sykdom, skade eller lyte. Legen må oppgi diagnose i henhold til 

ICPC eller ICD-10. Allmennpraktiserende lege kan henvise til logopedisk 

undersøkelse og behandling, men det må før oppstart av behandling foreligge uttalelse 

fra spesialist eller spesialavdeling på sykehus i den sykdom som er årsak til språk- og 

talevanskene, som for eksempel nevrolog eller øre-, nese-, halslege (Folketrygdloven, 

1997, §5-10).   

 

2.7 Stramt tungebånd hos spedbarn - pågående prosjekt  
Foreløpig har forskeren i denne studien kommet frem til at det ikke finnes offentlige 

retningslinjer eller prosedyrer for stramt tungebånd i Norge, men dette har en samling av 

ulike faggrupper, i regi av Oslo Universitetssykehus tatt tak i. Prosjektet heter Stramt 

tungebånd hos spedbarn, og har fått støtte fra Exstrastiftelsen. Gjennomføring av prosjektet er 

planlagt fra 01.03.18, med ferdigstillelse 31.12.2021. Gjennom prosjektet skal det forskes på 

omfang, konsekvenser og årsaker, og dermed øke kunnskapen om stramt tungebånd i Norge. 
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Prosjektet har som mål å bidra til opplæring av helsepersonell i primær- og 

spesialisthelsetjenesten, som igjen vil kunne ha en positiv effekt på folkehelsen 

(Extrastiftelsen, 2018). Formålet med denne prosessen er å øke kompetansen og skape en 

kunnskapsbasert anbefaling for praksis innen dette feltet. Fagprosedyrene er ment å gjelde for 

mødre og spedbarn der stramt tungebånd forårsaker ammeproblemer og ernæringsproblemer, 

samt barn med mistrivsel og spiseproblemer med årsak i stramt tungebånd 

(Folkehelseinstituttet, 2018). Helsepersonell som møter denne pasientgruppen i praksis, samt 

helsepersonell som arbeider med å behandle barn med spiseproblemer og mistrivsel knyttet 

til dette, vil ha stor nytte av disse fagprosedyrene. Fagprosedyrene har mange 

høringsinstanser innenfor ulike faggrupper, blant annet Norsk barnelegeforening, 

Allmennlegeforeningen, Norsk Logopedlag etc. (Helsebiblioteket, 2018) Disse 

høringsinstansene vil blant annet være representerende for informantene i denne oppgaven, 

samt deres yrkesgrupper. 
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3 Metodisk tilnærming 
Dette kapittelet redegjør for metodiske valg gjort før og underveis i prosjektet. Verktøy som 

er benyttet til innsamling av empirisk materiale, samt hvordan denne prosessen har foregått, 

vil også bli redegjort for. Kapittelet tar også for seg forskningstilnærmingen og 

troverdigheten i dataanalysene. Etiske betraktninger som har ligget til grunn for 

forskningsprosessen vil bli presentert til slutt.   

  

3.1 Kvalitativ tilnærming  
En måte å beskrive kvalitativ forskning på, er å skille den fra kvantitativ forskning. 

Hovedsakelige skiller mellom de to forskningene er blant annet hvordan kvalitativ forskning 

vektlegger forståelse fremfor forklaring. Nærhet til og interaksjon med de man forsker på, 

heller enn avstand til sine respondenter og data i form av tekst fremfor tall (Tjora, 2013, s. 

18). Fremgangsmåten i kvalitativ forskning baserer seg ofte på en induktiv fremgangsmåte 

som innebærer at den er eksploderende og empiridrevet, heller enn en deduktiv 

fremgangsmåte, som er mer teori- og hypotesedrevet (Tjora, 2013. S. 18).  

  

Et overordnet mål med kvalitativ forskning er å utvikle forståelsen av fenomener som er 

knyttet til personer og situasjoner i deres sosiale virkelighet (Dalen, 2013, s. 15). Kvalitative 

studier forholder seg gjerne til et fortolkende paradigme, ofte med fokus på informantenes 

opplevelse og meningsdanning, og hva slags konsekvenser meninger har. Grunnlaget for 

dette synet finner vi særlig hos en av sosiologiens fedre, Max Weber, og hans vekt på 

forstående samfunnsforskning (Tjora, 2013, s. 19). Med en problemstilling, med et formål om 

å få dypere kunnskap om legers og logopeders arbeid med stramt tungebånd var derfor en 

kvalitativ studie et relevant valg.    

  

3.1.1 Intervju som instrument i datainnsamlingen  
Valget av intervju som metode falt naturlig på plass i sammenheng med formuleringen av 

problemstillingen, samt innsikt i teori og forskning om stramt tungebånd. Ut i fra 

undersøkelse og kartlegging eksisterer det lite evidensbasert kunnskap om kartlegging og 

behandling av stramt tungebånd. I Kvale og Brinkmann (2017) egner intervju seg godt til 

studier av temaer som det er lite forskning på fra før, og gjerne hvor det også stilles krav til 

fleksibilitet og åpenhet. Kvale og Brinkmann har tematisert hva som er undersøkelsens 
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formål før metode kan avgjøres. Det å sette seg godt inn i teori og forståelsesgrunnlag, danner 

utgangspunkt for temaet som skal studeres. Det gir også intervjueren mulighet til å stille 

relevante spørsmål og i stand til å forstå og anvende kunnskapen som innhentes (Kvale og 

Brinkmann, 2017 s. 34). 

 

3.1.2 Kvalitativt forskningsintervju  
Et intervju er en utveksling av synspunkter mellom to personer i samtale om et tema som 

opptar begge. Et kvalitativt forskningsintervju bygger på dagliglivets samtaler og er en 

profesjonell samtale (Kvale og Brinkmann, 2017, s.22). Formålet med et intervju er å 

fremskaffe fyldig og beskrivende informasjon om hvordan andre mennesker opplever ulike 

sider ved sin livssituasjon. Dette kan sees i lys av fenomenologien, som tar utgangspunkt i 

Edmund Hussels (1962) filosofi og metode, hvor det primære studieobjektet er bevisstheten 

og hvordan fenomener framtrer for hvert enkelt fra et førstepersonsperspektiv. Alfred Schütz 

(1970, referert i Tjora, 2013, s.21), gjorde fenomenologien relevant innenfor sosiologien ved 

å hevde at faget bør være mer opptatt av hvordan samfunnsmedlemmene forstår «makes 

sense of» verden rundt seg i interaksjon med andre. Denne oppgaven kan derfor sees i lys av 

fenomenologiens søken etter innsikt og forståelse i andre menneskers verden. 

  

Det kvalitative intervjuet er spesielt egnet for å få innsikt i informantenes egne erfaringer, 

tanker og følelser (Dalen, 2013, s.13). Hvordan en forsker kan få innsikt i informantenes 

livsverden, og hvor langt det er mulig å forstå andre menneskers livssituasjon avhenger av 

flere faktorer. Det kommer an på fenomenet som skal studeres, forskerens bakgrunn og 

informantenes tilgjengelighet. For å få innsikt i leger og logopeders erfaringer og kunnskap 

om stramt tungebånd, må man som intervjuer få til en samtale om dette. For å få frem riktig 

fokus i intervjuene, må forskeren ha kjennskap til temaet, og tilegnelse av denne kunnskapen 

kan skje gjennom lesing av aktuell og relevant litteratur (Dalen, 2013, s. 15). I kvalitative 

intervjuundersøkelser vil man kunne få utdypet hvordan informantene redegjør for sin 

holdning, og dermed hva som bidrar til å skape holdninger. I tillegg vil man kunne 

identifisere temaer og forhold som ikke var satt opp som spørsmål eller svaralternativ da man 

laget intervjuguiden. Informantene kan komme inn på forhold, slik som personlige 

opplevelser og erfaringer, som de relaterer til sine holdninger, og som utgjør 

personavhengige aspekter som forskeren på forhånd ikke kunne ha forutsett (Tjora, 2013, s. 

24).  
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I følge Tjora (2013, s.29) legges det ofte vekt på at kvalitativ forskning ikke skal styres av 

teorier, men at forskeren alltid har med seg en type forforståelse. Teorier, måter å forstå 

verden på, vil derfor alltid ha en plass i forskning, i noen tilfeller mer tydelig enn i andre. 

Innenfor kvalitativ forskning og som i denne oppgaven, kan teorier for eksempel legge 

føringer for spørsmålsformuleringer i en intervjuguide. Bevissthet om egen førforståelse, gjør 

forskeren mer sensitiv når det gjelder å se muligheter for teoriutvikling i eget 

intervjumateriale (Dalen, 2013, s. 16).  

  

3.1.3 Semistrukturerte intervjuer  
Kvalitative intervjuer kan utformes i forskjellig grad av struktur, og det skilles ofte mellom 

åpne og mer strukturerte intervjuer. I et åpent intervju er målet at informanten skal fortelle 

fritt om sine livserfaringer. Ulempen med denne formen er at man ikke har forhåndsbestemte 

temaet eller spørsmål, og det stiller derfor store krav til at informanten er villig til å dele mye 

av seg selv (Dalen, 2013, s. 26). På grunnlag av dette ble det valgt å gjennomføre 

semistrukturerte intervjuer, med en intervjuguide som inneholdt bestemte temaer og forslag 

til spørsmål. Samtalen ble fokusert mot et tema, men ga likevel rom for at personene som ble 

intervjuet kunne svare åpent og utdypende (Dalen, 2013). Denne typen intervjuer gir 

forskeren større mulighet til å foreta sammenligninger mellom intervjuene, i motsetning til 

åpne intervjuer med mindre struktur. For denne undersøkelsen var det et viktig poeng at det 

ble skapt rom for at det kunne dukke opp nye temaer som bidro til å forme undersøkelsen 

videre.  

  

3.1.4 Utarbeiding av intervjuguide  
Som forsker kan det være hensiktsmessig å utarbeide en intervjuguide i forkant av 

gjennomføring av intervjuer. En intervjuguide omfatter gjerne sentrale temaet og spørsmål 

som har som hensikt å sammen innhente nødvendig informasjon til undersøkelsen. Alle 

spørsmål som stilles bør ha en form for relevans i forhold til problemstillingene som ønskes 

belyst, og det er derfor nyttig å ha problemstillingene foran seg under utarbeiding. 

Utarbeiding av intervjuguiden bør jobbes grundig med, da det er spørsmålene under 

intervjuene som skal samle inn nødvendig data for gjennomføring av prosjektet. Spørsmålene 

må formuleres på måter som kan innhente informasjon, og de bør også dekke relevante 

temaer (Dalen, 2013, s.26-27). Guidens formål er å fungere som en fleksibel huskeliste med 
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forslag til spørsmål underveis i intervjuene, ikke som en fastlagt mal for spørsmål og 

rekkefølge. 

  

Intervjuguiden begynte med en rammesetting for å åpne intervjuet på en god måte, noe som 

innebar uformell samtale og informasjon om prosjektet. Videre kom spørsmål rundt 

erfaringer, for å avdekke erfaringer og kjennskap rundt temaet. Det ble etterfulgt av 

fokusering på nøkkelspørsmål. Intervjuene ble avsluttet med tilbakeblikk og oppsummering 

av intervjuet, med tilhørende avklaring. Planlegging og organisering av spørsmål, bør 

fokuseres på at de skal innhente relevant kunnskap og skape en dynamisk intervjusituasjon i 

følge Kvale og Brinkmann (2017, s.135). Intervjuguiden ble utarbeidet ut i fra de ulike 

spørsmålene som ble ansett som relevante for å få svar på problemstillingen. Spørsmålene ble 

delt inn i ulike kategorier for å gjøre intervjuet strukturert, og for å gjøre arbeidet med 

analyseringen ryddig. Ved at intervjuguiden var delt opp slik, ble det ryddig for meg som 

intervjuer å stille spørsmål, samt at intervjuet fikk en rød tråd. God struktur i intervjuet kan 

skape en ryddig og god samtale med informanten, som igjen kan føre til refleksjoner og 

åpenhet utover spørsmålene.   

  

3.1.5 Prøveintervju  
I en kvalitativ intervjustudie må det alltid foretas ett eller flere prøveintervjuer, både for å 

utprøve intervjuguiden og intervjueren selv. Under et prøveintervju kan man få gode 

tilbakemeldinger om utforming av spørsmål og egen væremåte. Det gir også en ekstra trening 

i å bruke det tekniske utstyret på forhånd (Dalen, 2013, s.27).  For å få et bedre innblikk i 

hvordan spørsmålene ville fungere, ble det gjennomført prøveintervju med en medstudent. 

Intervjuguiden ble deretter korrigert og prøvd ut på nytt overfor en ny prøvekanin. De ga 

nyttige tilbakemeldinger, og det ble en god øvelse, noe som forhåpentligvis gjorde at 

forskeren stilte sterkere i intervjuene med informantene. Gjennomføringen av prøveintervjuer 

ga også innblikk i hvilke spørsmål som la opp til korte svar, og hvilke som skapte rom for 

mer refleksjon og utdypende svar.  

  

3.1.6 Teknisk hjelpemiddel  
I følge Dalen (2013, s. 26) anbefales det sterkt å bruke teknisk opptaksutstyr ved 

gjennomføring av kvalitative forskningsintervjuer, på grunnlag av viktigheten av å ta vare på 

informantens egne uttalelser. At det skal gjøres opptak av intervjuet, må informeres om på 
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forhånd, og informanten skal ha godkjent bruk av dette før opptaket starter. Dette blir 

informert om i samtykkeskriv, samt før selve intervjuet starter. Som intervjuer kan forskeren 

også gjøre intervjusituasjonen tryggere ved å beherske opptaksutstyret og formidle hvorfor 

det er ønskelig å gjøre opptak. I denne studien ble det brukt en lydopptaker på intervjuene. 

Lydopptakeren hadde god mikrofon, noe som gjorde validiteten på transkripsjonen bedre. 

Lydopptakene ble raskt overført til en passord-beskyttet harddisk, og ble deretter umiddelbart 

slettet fra lydopptakeren.  

  

3.2 Utvalg og presentasjon av informantene  
3.2.1 Utvalg  
Innenfor kvalitativ intervjuforskning er valg av informanter et svært viktig tema. Spørsmål 

som hvem som skal intervjues, hvor mange og etter hvilke kriterier, må besvares før 

gjennomføring av intervjuer. Studiens problemstilling danner utgangspunktet for utvalget. 

Antall informanter kan ifølge Dalen (2013, s. 45) ikke være for stort på grunnlag av at 

gjennomføring og analyser av intervjuer er svært tidkrevende. I følge Kvale og 

Brinkmann(2017, s. 148) vil et for stort antall informanter føre til for lite tid til dyptgående 

analyser av intervjuene. Samtidig må intervjuene samle nok materiale av god kvalitet som gir 

grunnlag for tolkning og analyse. Som forsker kan man også stå overfor metodiske 

utfordringer når utvalgte informanter ikke ønsker å delta i forskningsprosjektet (Dalen, 2013, 

s. 46). For å unngå dette problemet, ble det kontaktet flere mulige informanter enn det var 

ønske om å intervjue. På denne måten ble det forsikret at det ble nok informanter til 

datainnsamlingen. På bakgrunn av problemstilling og intervjuguidens omfang, samt tilgang 

på relevante informanter, baserer datainnsamlingen seg fra intervjuer med fem informanter.  

 

Det ble utarbeidet problemstilling og forskningsspørsmål som lå til grunn for utvalg av 

informanter. Hvilke informanter som skulle velges var et tema som dukket opp allerede i 

forbindelse med utforming av problemstillingen. For å finne aktuelle informanter, har feltet 

blitt spanet (Dalen, 2013, s.47). Blant annet ved å undersøke «Norsk Støttegruppe for Stramt 

tungebånd» på Facebook, hvor det er laget liste over hvilke leger som klipper stramt 

tungebånd. Denne gruppen ble brukt som ressurs, fordi det var vanskelig å få kontakter 

innenfor lege-miljøet, og fordi det var et godt utgangspunkt for å komme i kontakt med leger 

som hadde kunnskap og erfaring. Det finnes også en liste over logopeder som jobber med 
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stramt tungebånd i denne gruppen, og noen av disse ble kontaktet via mail. Ellers ble det 

kontaktet logopeder som det via fagmiljøet var kjent at jobbet med stramt tungebånd.  

 

I enkelte intervjustudier vil det i følge Dalen (2013, s. 50) være hensiktsmessig å bruke mer 

enn én informantgruppe. Innenfor temaet stramt tungebånd, kan det være nyttig å få belyst 

hvordan ulike parter opplever temaet for å få fanget opp nyanser og mangfold, som igjen kan 

skape bredere kunnskap. Oppgaven er blitt avgrenset ved å intervjue leger og logopeder. 

Innenfor temaet «stramt tungebånd» er det en rekke andre personer som kunne vært aktuelt å 

intervjue som blant annet helsesøstre, sykepleiere, foreldre, kiropraktorer, tannleger m.fl. 

Prosjektet som er gjennomført er «bare» en masteroppgave, og den er blitt avgrenset for å 

ikke få for stort omfang.   

 

Kriterier for utvalget i dette prosjektet er at informantene skal ha godkjent utdanning som 

lege eller logoped, og at de innehar kunnskap om stramt tungebånd. Det var ønskelig med 

leger og logopeder som har erfaring om fenomenet, men dette var ikke en forutsetning da 

temaet er omdiskutert i begge faggrupper. Bevisste valg om å ikke få erfaring om fenomenet 

kunne også være kunnskapsgivende for prosjektet, og ble derfor ikke utelukket. Med det 

menes for eksempel leger som bevisst ikke behandler tungebånd, eller logopeder som ikke 

jobber med stramt tungebånd av ulike årsaker. Eventuell spesialisering eller videreutdanning 

er verken en forutsetning eller minus for utvalget. Dette prosjektet startet med utgangspunkt i 

å få økt kunnskap om stramt tungebånd. 

 

3.2.2 Kontakt med informanter 
I samråd med veileder ble det enighet om hvilke informanter som kunne være aktuelle, 

hvordan de skulle kontaktes, og hvordan informasjonsskrivet skulle se ut (Vedlegg nr.2). 

Samme dag som studien ble godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig datatjeneste (Vedlegg 

nr.1) ble det sendt mail med informasjonsskriv og samtykkeskjema til aktuelle informanter. 

Begge informantgruppene som var ønskelig å intervju, er høyt utdannede mennesker og kan 

derfor ha svært travle og aktive hverdager. Mange av legene var vanskelig å få direkte 

kontakt med, enten fordi de hadde assistenter eller jobbet på sykehus hvor man må gjennom 

flere ledd for å få personlig kontakt. Det ble derfor en utfordring å spesielt få tak i leger som 

informanter, men det lyktes å få kontakt med to.    
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Oppgavens veileder er logoped, og er derfor god kjent i fagmiljøet. Hun har kjennskap til 

logopeder hun vet har kjennskap til temaet, og hun var behjelpelig med å skaffe kontakt med 

disse. Etter kriterieutvelging av hensiktsmessig utvalg for å få svar på problemstillingen, 

startet arbeidet med rekruttering av relevante informanter. På grunnlag av valget om å 

kontakte mulige informanter på mail, ble det en blandet respons. Noen svarte at de ikke følte 

at de hadde noe å bidra med til oppgaven, andre svarte at de hadde videresendt forespørselen 

til andre de følte hadde mer relevant kunnskap enn en selv, og noen svarte ikke i det hele tatt. 

De informantene som takket ja til å delta, var svært interessert i å stille opp til intervju. Dette 

kan være på bakgrunn av at de har stor interesse for oppgavens tema, eller hadde ønske om å 

få uttale seg.  

 

3.2.3 Presentasjon av informanter 
Det er viktig at presentasjoner av kvalitative undersøkelser inneholder redegjørelse for 

hvilket utvalg resultatene bygger på. Dette må gjøres for at leseren skal kunne vurdere 

gyldigheten av presenterte funn (Dalen, 2013, s. 45). Målet med oppgaven er ikke å 

undersøke om disse yrkesgruppene innehar kompetanse, men hvilken kompetanse og 

erfaringer de har om stramt tungebånd. Ved å bevisst velge intervjuinformanter med 

kompetanse og/eller meninger om stramt tungebånd, er målet å få et innblikk i deres faglige 

hverdag. Målet med oppgaven er ikke å sammenligne yrkesgruppene innad, og det vil derfor 

ikke stilles krav til yrkesansiennitet, alder, eller andre faktorer, med unntak av at utdannelsen 

deres skal være godkjent, og at de skal ha noen år med arbeidserfaring innenfor yrket.  

Gjennom intervjuene ble det innhentet mye informasjon om informantene, både personlige 

og yrkesrelaterte. På grunnlag av oppgavens tema og informantenes åpenhet, har 

informantene blitt anonymisert til det ugjenkjennelige. De er derfor kun beskrevet med yrke, 

utdanning, arbeidserfaring og type arbeidssted. På denne måten ivaretas informantenes 

anonymitet (Kvale og Brinkmann, 2017. s.107). Oppgaven baseres på en kvalitativ 

undersøkelse, og med tanke på oppgavens problemstilling vil ikke nærmere beskrivelse av 

informanter være relevant i forhold til oppgavens resultat og generalisering (Kvale og 

Brinkmann, 2017, s. 289). Nærmere beskrivelse av informantene kommer i kapittel 4, 

presentasjon av studiens funn.  
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3.3 Gjennomføring og analyse av intervjuene  
3.3.1 Gjennomføring av intervjuene  
Forskeren dro selv til informantenes arbeidsplasser, da det lot seg gjøre fordi alle holder til på 

østlandsområdet. Dette var også noe som ble tilbudt for å gjøre intervjuet mer tilgjengelig og 

mindre tidkrevende for informantene. Samtlige av intervjuene ble gjennomført på 

informantenes kontor/ arbeidssted. Intervjuene varierte i lengde, mellom 40 og 90 minutter. 

Informantene leste gjennom informasjonsskrivet på nytt, dersom de ønsket det, og signerte 

samtykkeskjemaet før den digitale båndopptakeren ble satt i gang. I tillegg ble det orientert 

kort om hvordan intervjuet ville foregå og hvordan informasjonen senere ville bli behandlet. 

Intervjuguiden (Vedlegg 3.) ble brukt som utgangspunkt for struktur i intervjuene, men 

varierte i stor grad i de ulike intervjuene. Samtalen var løsere i noen av intervjuene, hvor 

informanten selv supplerte og svarte på spørsmål før de ble stilt, samt førte samtalen i nye 

retninger og tilegnet samtalen ny informasjon.  Informantene hadde svært ulike erfaringer, og 

ulikt fokus - både på grunn av ulike yrker, men også av andre årsaker. På grunnlag av deres 

ulike utgangspunkt, var det viktig å la informantene dvele ved de spørsmålene og temaene de 

selv var mest opptatt av. Forskeren stilte oppfølgingsspørsmål for å skape en felles forståelse, 

men også sørge for at intervjuet beholdt den røde tråden. Det ble notert ned ulike detaljer 

rundt intervjuet, og sammen med transkribering av intervjuene danner det grunnlaget for 

studiens datainnsamling.   

 

3.3.2 Transkribering av datamaterialet  
Forståelse er ofte bestemt av en førforståelse som omfatter meninger og oppfatninger vi på 

forhånd har til fenomenet som studeres. Som forsker vil man alltid stille med en slik 

førforståelse i møte med intervjuinformantene. Det er da sentralt at denne førforståelsen blir 

en døråpner for forståelse av informantenes opplevelser og uttalelser (Dalen, 2013. S.16). 

Etter gjennomføring av intervjuer, begynner arbeidet med å omarbeide de verbale uttalelsene. 

Datamaterialet fra intervjuene vil være både direkte tale, ved at det er gjort lydopptak, samt 

transkriberte tekster. Intervjuutskrifter er fikseringer av språklige handlinger, og de er, når de 

senere leses, ikke nødvendigvis bundet til den opprinnelige intervjusituasjonen. Intervjuene 

ble derfor skrevet ned umiddelbart etter at de er gjennomført, slik at gjengivelsen blir mest 

mulig lik de informantene har uttalt. Ved å transkribere selv, får forskeren en unik anledning 

til å bli kjent med eget datamateriale, noe som kan styrke kommende analyseprosess (Dalen, 

2013, s.58).  
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I følge Dalen (2011, s.57) er det viktig å bestemme seg tidlig for om man vil bruke et 

dataprogram for bearbeiding og tilrettelegging av innsamlet data. De fleste 

forskningsprosjekter som benytter seg av kvalitative intervjuer, bruker dataprogram for 

organisering og bearbeiding av datamaterialet – noe som gir store analytiske fordeler. 

Forskeren bestemte tidlig at analyseprogrammet NVivo (QSR International, 2018) skulle 

benyttes for å kunne bearbeide dataene på en systematisk og overordnet måte. Lydfilene fra 

intervjuene ble direkte lastet opp i NVivo, hvor man kan kontrollere lydopptaket samtidig 

som man transkriberer direkte inn i programmet. Dette fører til at man kan plassere 

dokumenter i ulike mapper, og at man kan «kode» dokumentene direkte i de ulike kodene. 

 

3.3.3 Analyse av datamaterialet  
Hvordan forskeren skal analysere intervjuene bør bestemmes før intervjuene gjennomføres. 

Metoden man velger, styrer deretter intervjuforberedelsene som utarbeiding av intervjuguide, 

intervjuprosessen og transkriberingen. I en slik analyseform, hvor man tolker underveis, vil 

en del av analysen bli fremskyndet til selve intervjusituasjonen – som fører til en enklere 

endelig analysering som er basert på tryggere grunn (Kvale & Brinkmann, 2017. S.216).   

Med tilhørende problemstilling og tematisering, vil det være relevant å velge analyser med 

fokus på mening. Derunder meningskoding, meningskondensering og meningstolkning 

(Kvale & Brinkmann, 2017. s.223). Koding vil være en relevant metode for dataanalyse, og 

kan hjelpe forskeren gjennom analyseringen. Som tidligere nevnt, er NVivo brukt som et 

hjelpeverktøy for transkribering og analysering. NVivo er en kompleks programvare som kan 

brukes til å transkribere, og kode tekst, lyd, bilde og video (QSR International, 2018).    

 

Koding av datamaterialet er et viktig ledd i analyseprosessen, og det handler om at forskeren 

systematisk må gå i gjennom dataene for å sette merkelapp på hva de egentlig handler om. 

Deretter må forskeren lete etter mer abstrakte kategorier som kan gi muligheter til å forstå 

innholdet på et mer tolkende og teoretisk nivå. I følge (Dalen, 2011, s. 62), er det forskjell på 

«å summere» og «å kategorisere», og man må passe på at man ikke forblir på 

summeringsstadiet. Kodene som ble valgt til analyseringen, ble produsert ut i fra 

problemstilling, teori og datamateriale. Topnodes, eller hovedkategoriene ble: stramt 

tungebånd, kartlegging/diagnostisering, symptomer, klipp, alternativ behandling, og amming, 

forskning/evidens/kunnskap. Under hver av hovedkategoriene er det tilhørende noder, som er 
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mer spesifikke og beskrivende. Den noden som ble kodet mest, var operasjon, og den med 

nest mest koding ble kartlegging og diagnostisering. Dette kan være en indikasjon på at 

innsamlede data matcher med problemstillingen, og kan føre til relevante svar. 

 

3.3.4 Fremstilling av intervjudata 
Tematisering er en fremstillingsform som kan ta utgangspunkt i intervjuguiden og de 

områdene den omhandler. Ved planlegging av denne undersøkelsen, har det blitt valgt ut 

temaer som er relevante for å belyse prosjektets problemstilling, noe som har blitt innarbeidet 

i intervjuguiden. Etter at intervjuene ble transkribert i NVivo, begynte koding av materialet 

under samme temaer som i intervjuguiden, for å finne ut hvor hovedtyngden i intervjuene lå. 

I følge Dalen (2011, s.69) er det en viktig del av analysen å identifisere områder der det 

finnes mange uttalelser, fordi det sier noe om hva som er de viktigste temaene, og hvor 

tyngden i analysen bør ligge. Det bør imidlertidig også bemerkes at et område med svært få 

uttalelser også kan indikere at det kan være noe viktig i «tausheten» som bør undersøkes 

nærmere. Den noden som ble kodet mest i NVivo, var operasjon, og den med nest mest 

koding ble kartlegging og diagnostisering. Dette kan være en indikasjon på at innsamlede 

data matcher med problemstillingen, og kan føre til relevante svar. Underveis i 

tematiseringen er det vanlig å oppdage nye undertemaer, eller at to atskilte temaer kan slås 

sammen til ett hovedtema. Det er derfor viktig at forskeren ikke låser seg til kategorier, men 

heller er åpen for å oppdage nye viktige områder (Dalen, 2011. s. 71). 

  

3.4 Oppgavens kvalitet  
 I følge Tjora (2013, s. 202) benyttes ofte kriteriene reliabilitet, validitet og generaliserbarhet 

som kvalitetsindikatorer. Kvaliteten i denne oppgaven vil derfor bli sett på i lys av disse 

kriteriene, samt kvalitetsindikatorene transparens og refleksivitet.  Det drøftes også spørsmål 

tilknyttet forskningsprosjektets reliabilitet, validitet og generaliserbarhet. Det omfatter en 

kritisk refleksjon over hvorvidt studiens resultater er pålitelige, gyldige og kan overføres til 

andre intervjupersoner, kontekster og situasjon (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 290).   

  

3.4.1  Validitet  
I følge Kvale og Brinkmann (2017, s.276) har en bredere fortolkning av validitet med å gjøre 

i hvilken grad en metode undersøker det den er ment å undersøke. Er de svarene vi får i vår 

forskning, faktisk svar på forskningsspørsmålene vi prøver å stille? Men denne oppfatningen, 
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kan den kvalitative forskningen i prinsippet gi gyldig, vitenskapelig kunnskap, dersom 

forskeren følger visse prinsipper for å oppnå dette. Validering kan i følge Kvale og 

Brinkmann (2017, s. 278) sees i syv stadier: tematisering, planlegging, intervjuer, 

transkribering, analysering, validering og rapportering. Disse syv stadiene inneholder alle 

former for validering som forskeren bør inneha kompetanse om, og være oppmerksom på i 

prosessen. Transkriberingens validitet er blitt bedre, fordi forskeren har lyttet på opptakene 

mer enn en gang, for å forsikre seg om at ingenting blir overhørt. Det finnes ingen sann, 

objektiv oversettelse fra muntlig til skriftlig form. Validiteten kan derfor være vanskelig å 

vurdere, men at transkriberingen skal være ordrett, er et kriterium (Kvale og Brinkmann, 

2017, s.212). Se eksempel på utsnitt fra transkripsjoner i vedlegg 4.  

 

3.4.2 Reliabilitet  
Reliabilitet eller pålitelighet har med forskningsresultatenes nøyaktighet, konsistens og 

troverdighet å gjøre. Reliabiliteten kan sees i sammenheng med spørsmålet om hvorvidt et 

resultat kan reproduseres av andre forskere på andre tidspunkt (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 

276). I en kvalitativ intervjustudie som denne oppgaven bygger på, vil det dreie seg om 

informantene ville endret sine svar i et intervju med en annen forsker. Innenfor den 

fortolkende tradisjon som kvalitativ forskning er basert på, han man i følge Tjora (2013, 

s.203) innsett at en fullstendig nøytralitet ikke kan eksistere. Det vil si at man som forsker 

både kan påvirke forskningen som støy, men også som en ressurs. Som forsker bør man 

derfor være bevisst sin rolle, slik at man påvirker forskningsresultatene på minst mulig måte. 

For å styrke troverdigheten i oppgaven, er det i senere i kapittelet blitt redegjort for hvordan 

forskerens posisjon kan ha preget forskningsarbeidet.  

  

Reliabilitetsbegrepet innenfor kvalitativ forskning er omdiskutert på grunnlag av at materialet 

som produseres er subjektive meninger og uttalelser. Men det er imidlertid et grunnleggende 

krav at samtlige deler av gjennomføringen i kvalitative forskningsprosesser blir beskrevet. 

Påliteligheten i prosjektet er blitt ivaretatt på best mulig måte ved at det har blitt lagt frem 

dokumentasjon av data, metoder og hvordan analyser er foretatt. Gjennom hele 

metodekapittelet er det blitt beskrevet på best mulig måte hvordan prosjektet er planlagt 

gjennomført fra start til slutt. All annen relevant dokumentasjon som informasjonsskriv, 

samtykkeerklæring, godkjennelse fra NSD og intervjuguide er lagt ved i vedleggsdelen.  
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Dette har bidratt til å ivareta oppgavens reliabilitet. En utfordring innenfor reliabilitet for 

intervjustudier som denne, er fortolkningselementet ved transkribering av intervjuene. 

Tolkningsreliabilitet er en trussel for denne studiens reliabilitet. Transkriberingen avhenger 

av det forskeren hører på lydopptaket, og dette kan forårsake ulike transkripsjon av samme 

intervju (Kvale og Brinkmann, 2017. s.211). Under transkriberingene var det tidvis krevende 

å få ordrett med seg hva informantene sa, fordi et par av informantene snakket svært fort, og 

endte opp med å sluke ord. For å kvalitetskontrollere transkripsjonene, kan man få flere 

fagfolk til å transkribere de samme intervjuene (Kvale og Brinkmann, 2017, s. 209). Innenfor 

rammene av dette prosjektet lot det seg dessverre ikke gjøre, men transkripsjonene er likevel 

reliable nok til å analyse og drøfte i denne kvalitative oppgaven.  

 

3.4.3  Generalisering  
I følge Kvale og Brinkmann (2017, s. 289) er en vanlig innvending mot intervjuforskning at 

det er for få intervjuobjekter til at resultatene kan generaliseres. Om man er interessert i 

generalisering, må man spørre seg om den kunnskapen som produseres i en spesifikk 

intervjusituasjon kan overføres til andre relevante situasjoner.  Utgangspunktet for denne 

undersøkelsens datamateriale, er intervjuer med et utvalg på fem informanter. På grunnlag av 

et lite utvalg, samt subjektive kunnskaper og erfaringer, kan oppgaven være lite 

generaliserbar til andre grupper. Denne studiens resultater vil ikke kunne generaliseres 

globalt, men vil forhåpentligvis kunne gi innsikt i personlige erfaringer og ny kunnskap om 

noen leger og logopeders arbeid med stramt tungebånd. Forhåpentligvis vil dette prosjektet 

kunne bidra til videre forskning på stramt tungebånd, slik at man i fremtiden kan få kunnskap 

som kan generaliseres.   

  

Transparens og refleksivitet  

Tjora (2013, s.216) sier at et av de viktigste kravene når det kommer til presentasjon av 

forskning, er knyttet til transparens eller gjennomsiktighet. Det handler om å fremvise og 

presentere valg, endringer og lignende som er gjort underveis i prosjektet, Målet med dette er 

at leserne kan få et så godt innblikk i forskningen at de kan ta stilling til forskningens 

kvalitet. I all empirisk forskning må data, i følge Tjora (2013, s.217), følges av en form for 

refleksjon over hvordan denne tolkningen framkommer. Årsaken til dette er at materialet som 

fremlegges ikke er en direkte speiling av virkeligheten, men må tolkes som data som er 

formet av flere forhold. Forskeren må gjøre en tolkning av tolkningene, og reflektere over 
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hvordan de har oppstått. Undersøkelsens troverdighet blir styrket ved at man gjør en slik 

refleksjon av egen tolkning. Derfor er det presentert et eget avsnitt med kritiske refleksjoner, 

i slutten av oppgaven. 

  

3.4.4  Forskerrollen  
Her redegjøres det for forskerens forforståelse og hvilket perspektiv forskeren gikk inn i dette 

forskningsprosjektet med. Som logopedstudent gikk forskeren inn i dette prosjektet med noe 

kunnskap om stramt tungebånd, men med flest spørsmål. Forskeren hadde grunnleggende 

kunnskap om munnmotorikk og generelt om logopedi-faget, men det var lite kjennskap til 

temaet stramt tungebånd. Termen «Theoretical sensitivity» står sentralt i «Grounded theory», 

som kan beskrives med at noen har genuine evner til å se teoretisk lovende perspektiver i 

forskningsmaterialet tidlig i analyseprosessen. Heldigvis er det en trøst for andre som er tidlig 

i startfasen av forskningsprosessen, at teoretisk sensitivitet kan oppøves og utvikles gjennom 

konkret forskningserfaring (Dalen, 2011. s.60). For å øve opp teoretisk sensitivitet handler 

det følge Dalen (2011, s.62), om å lese teori og utforske det aktuelle fagfeltet, og på den 

måten bli godt kjent med fenomenet som studeres. For å bli kjent med stramt tungebånd, som 

er et helt nytt tema for forskeren, har nettopp dette blitt gjort. Forskeren har satt seg inn i 

forskning, kontaktet fagpersoner, og meldt seg på et kurs som omhandlet stramt tungebånd og 

hvilke konsekvenser det kan få for spising og tale.  

 

I tolkning og forståelse kan hermeneutikken sees på som sentral. Hermeneutikken danner en 

vitenskapsteoretisk grunnmur for tolkning og forståelse i kvalitativ forskning. Målet er å 

avdekke dypere mening i datamaterialet enn det informantene eksplisitt meddeler. Den 

hermeneutiske spiral er en modell for å beskrive hvordan man kan veksle mellom å se 

helheten i lys av de ulike delene, i delene i lys av helheten. I lys av denne spiral, kan 

forståelse tolkes som at den verken inneholder en start eller slutt, men at den veksler mellom 

forforståelse, datamateriale og teori (Dalen, 2013. s. 17). En slik hermeneutisk prosess har 

preget mitt analysearbeid i denne undersøkelsen, hvor både enkeltutsagn og intervjuene i sin 

helhet har blitt studert sammen og hver for seg. Målet med dette har vært å tolke materialet 

for å finne mening og sammenhenger.   

  

Et kvalitativt forskningsintervju blir ikke som en helt vanlig samtale mellom to mennesker, 

på grunnlag av at intervjueren har utarbeidet temaer og spørsmål på forhånd. Forskeren er 



	 49	

interessert i informantens meninger og erfaringer, og det er derfor naturlig at informanten er i 

fokus. Som intervjuer er det viktig å ha evnen til å lytte og vise genuin interesse for det 

informanten forteller, slik at det skapes et miljø for deling (Dalen, 2013, s. 32). For at 

informanten skal få tillit og trygghet til meg som forsker, må man vise interesse for det som 

formidles gjennom blikk, nonverbal kommunikasjon og via verbale kommentarer. Paul 

Thompson (1978 referert i Dalen, 2013, s.35) har noen punkter som intervjuer viser under et 

intervju: interesser og respekt for mennesker, smidighet i egne reaksjoner, evne til å vise 

forståelse, empati og toleranse for andres synspunkter og vilje til å sette seg ned og lytte. Det 

er ved å lytte til andre, at forsker kan få ny kunnskap og utvide sin egen forståelse. 

 

3.4.5  Teoretisk utvelging  
I følge Dalen (2013, s. 41) kan et Grounded theory- inspirert utgangspunkt for kvalitative 

intervjustudier være svært nyttig. En Grounded theory-tilnærming tar utgangspunkt i det 

empiriske datamaterialet og er på den måten grounded i data. Det vil altså si at det er 

informantenes oppfatninger og perspektiver som danner utgangspunktene for analysen. Det 

utvikles en teori om sentrale fenomener i det empiriske arbeidet, gjerne gjennom en 

kodingsprosess. Teoretisk utvelging brukes innenfor Grounded theory som betegnelsen for å 

beskrive prosedyren for sammensetning av egnede utvalg (Dalen, 2013, s.42). I denne 

oppgaven dreier det seg om utvalg av intervjupersoner og former for skriftlig dokumentasjon.  

 

3.5 Etiske perspektiver  
En intervjuundersøkelse preges ofte de etiske problemstillingene, og forskeren bør derfor ta 

hensyn til disse allerede fra start og helt til oppgaven er ferdigstilt. Allerede under innhenting 

av intervjupersonenes samtykke om deltakelse i studien, må det sikres konfidensialitet. 

Videre bør også konfidensialiteten til intervjurapport og intervjupersonenes mulige 

konsekvenser av studien vurderes. Transkribering og analyse, samt verifisering og 

rapportering er elementer som også kan medføre etiske problemer, og som forsker må man 

være bevisst dette (Kvale & Brinkmann, 2017. s. 97).  

 

Dette forskningsprosjektet er søkt og godkjent av Norsk senter for forskningsdata (NSD). 

NSD er personvernombudet for forskning, og vurderer forsknings- og studentprosjekter som 

behandler personopplysninger (NSD, 2018). Se vedlegg 1 for utfyllende beskrivelse av 

godkjenning og hensyn som har vært nødvendige å ta i dette forskningsarbeidet. For god 
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forskningsetikk i forskningsarbeid, er det mange etiske hensyn som må ivaretas. Dette 

forskningsprosjektet forholder seg til de etiske retningslinjene til Den nasjonale 

forskningsetiske komité for samfunnsfag og humaniora (NESH, 2016). Disse etiske 

retningslinjene skal fungere som verktøy for å fremme god og ansvarlig forskning ved å 

hjelpe forskeren gjennom sentrale overveielser i forskningsprosjektet, og (NESH, 2016). I 

dette prosjektet er det lagt vekt på punktene som er relevante for utvalget av informanter.   

  

Punkt 7 (NESH, 2016) handler om ansvaret forskeren har for å informere deltakere. 

Forskningsdeltakerne har rett på informasjon om forskningsformålet, hvem som får tilgang til 

informasjonen, hvordan resultatene skal brukes og følgene av deltakelse. For å ivareta dette 

har det blitt redegjort for informasjon om prosjektet i et informasjonsskriv som deltakerne har 

får utdelt sammen med samtykkeskjema (Se vedlegg nr. 2). Samtykkeskjema ble utlevert til 

deltakere for å ivareta punkt 8, om samtykke og informasjonsplikt. I dette skjemaet fikk 

deltakerne informasjon om at deltakelse er helt frivillig, og at de kan trekke seg fra prosjektet 

når som helst. For at samtykket skulle være uttrykkelig, er det svarslipp nederst i skjemaet 

hvor deltakeren måtte krysse av og underskrive for å utrykke at de har forstått hva deltakelse 

i prosjektet innebærer.   

  

I samtykkeskjemaet er det opplyst om at informasjon om personlige forhold blir behandlet 

konfidensielt. I tråd med punkt 9, vil alle personopplysninger blir avidentifisert og formidling 

av materialet vil bli anonymisert. Som tidligere nevnt er forskningsmaterialet lagret på en 

ekstern passordbeskyttet harddisk, og vil slettes umiddelbart etter at prosjektet ferdigstilles, i 

henhold til punkt 11(NESH, 2016). Taleopptak ble slettet umiddelbart etter transkripsjon. I 

denne undersøkelsen er det blitt intervjuet personer i yrkesgrupper som har pasienter / 

brukere / klienter. Det er viktig at ikke bare intervjupersonene, men også personer eller 

hendelser de har snakket om i intervjuet er blitt anonymisert i transkribering og publisering.   

  

Punkt nr.8 omhandler personopplysninger, og er derfor forankret i Personopplysningsloven 

(NESH, 2016). Da Personopplysningsloven ble innført i 2001, ble det meldeplikt for 

forskningsprosjekter som omfatter personopplysninger som skal behandles med elektroniske 

hjelpemidler. I forkant av dette forskningsarbeidet ble derfor prosjektet meldt inn til Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD). Prosjektet ble godkjent av NSD 16.01.18 (Se 

vedlegg nr. 1).   
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4 Presentasjon av studiens funn 
I det følgende kapittelet vil studiens resultater og funn presenteres. For at man som leser skal 

kunne danne seg et bilde av informantene og deres situasjon, anses det som nyttig å gi en kort 

presentasjon av informantene som har vært grunnlaget for studien. Det kommer også en 

utgreiing om årsaken til deres interesse, erfaringer eller tanker om stramt tungebånd. Alle 

spørsmålene og svarene fra intervjuguiden er ikke tatt med, ut i fra den manglende relevansen 

det hadde for problemstillingen, Hvilke erfaringer har leger og logopeder med stramt 

tungebånd hos barn? Forskningsspørsmålene er Hvordan kartlegges stramt tungebånd, og 

hvilken oppfølging gir de ulike yrkesgruppene? For å legge frem resultater som gir relevante 

svar på disse spørsmålene, blir de presentert innenfor temaer. En hensiktsmessig presentasjon 

ble derfor å dele inn i hovedtemaene; kartlegging, stramt tungebånd og spiseproblematikk, 

stramt tungebånd og artikulasjonsvansker, samt behandling. Hovedtemaene har tilhørende 

underoverskrifter som gir nærmere beskrivelse av innhold. Til slutt er det en beskrivelse av 

forskerens observasjon på en av informantenes klinikk.  

 

4.1 Introduksjon av informantene  
Samtlige informanter jobber i Norge, og er fordelt mellom ulike fylker som forblir anonyme. 

Tre av informantene jobber privat, og to jobber offentlig. For å anonymisere informantene, er 

navnene deres byttet ut med koder. Informantene som er logopeder er beskrevet med koden 

Log, og deretter bokstavene A, B og C for å skille de fra hverandre. Legene har fått koden 

Leg, med tallene 1 og 2, bak. Årsaken til valget om å bruke bokstaver og tall bak, er for å 

tydeliggjøre de ulike yrkesgruppene blant informantene. For å holde informantenes kjønn 

nøytrale, er «Hen» brukt for å unngå bruk av han og hun.  

 

Informant LogA har utdanning som fonetiker i bunn og er spesialist innenfor uttale, klinisk 

fonetikk og fonologi. LogA jobber offentlig og har nå en rådgivende rolle overfor andre 

logopeder, men har tidligere jobbet som praktisk fagperson. Informant LogA gir 

hovedsakelig råd om språk, talevansker og uttalevansker og har mange års erfaring.  

 

Informant LogB er utdannet i USA, med en bachelor i Communication Disorders and 

science, og 2 års mastergrad i Speech Language Pathology. LogB har jobbet som logoped i 

24 år, både på skoler og i privat praksis. Logopeden jobber nå som privatpraktiserende. 
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Informant LogC har mastergrad i Logopedi, samt en mastergrad fra USA. LogC har tidligere 

jobbet i det offentlige, både på sykehus og i skolen. LogC jobber nå som privatpraktiserende 

logoped, og har jobbet privat siden 2012. 

 

Informant Leg1 er utdannet lege, og har en master i Folkehelse. Gjennom jobbing på 

legevakten, møtte Leg1 mange pasienter med mastitt, brystbetennelse. Leg1 følte at det var 

vanskelig å behandle og gi råd. På grunnlag av dette, tok Leg1 et kurs for leger, som 

omhandlet amming og ammeproblemer i 2007. Siden da har Leg1 jobbet med alt som har 

med amming å gjøre innenfor legeyrket.  

 

Informant Leg2 ble utdannet som Barnespesialist i 2008 og har jobbet på forskjellige sykehus 

i Norge. Informanten jobber nå privat.  

 

4.1.1 Informantenes møte med stramt tungebånd 
Det kom mange ulike svar på spørsmål om hvordan informantenes interesse for stramt 

tungebånd dukket opp, eller hvordan deres første møte med stramt tungebånd var. For å få en 

grunnleggende forståelse av informantenes bakgrunn og forståelse, blir derfor dette 

presentert.  

 

LogA sier; Altså, vi snakker ikke så mye om det lenger, fordi det ikke er så aktuelt å 

snakke om det, rett og slett. Det som er viktig for oss, det er jo å kunne gi råd og 

veiledning. Det er hovedsakelig det vi gjør, å veilede PPT og kommunale logopeder. 

Både når det gjelder individsaker, og mer systemrettet arbeid, kurs og work-shops. Det 

som er viktig for oss, er å formidle tiltak som er evidensbasert. Og da kommer dette med 

kutting av tungebånd litt ned på lista, for å si det sånn. 

 

LogB fortalte av man i USA må ha 30 timers evidensbasert trening for å opprettholde 

sertifikater for å kunne jobbe som Speech Language Pathologist, derfor må LogB jevnlig 

oppdatere seg på ny kunnskap. I forbindelse med dette, oppdaget informanten stramt 

tungebånd for et par år siden, og det har blitt et tema LogB har blitt mer opptatt av. LogB 

begynte å stille spørsmål og lete etter informasjon, men fant ikke noe særlig før TalkTools 

holdt et kurs, hvor stramt tungebånd ble nevnt.   
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LogC opplevde sitt første møte med temaet stramt tungebånd for fire år siden, i møte med en 

amerikansk logoped som hadde mye kunnskap om det.  

 

Leg1 fortalte at for halvannet år siden fikk mer innsikt i at stramt tungebånd kan gi problemer 

med amming, og sammen med kollegaer ble det opplagt at noe måtte gjøres med dette. 

Samtidig opplevde Leg1 at det begynte å røre seg, blant annet på en konferanse i England i 

2016, og det ble opprettet en støttegruppe for stramt tungebånd på Facebook. Leg1 opplevde 

en økende etterspørsel etter informasjon og deltok derfor på en nettkonferanse for å få mer 

kunnskap. Samtidig kom Leg1 i kontakt med en engelsk tongue-tie practioner fra USA som 

kom til Norge for å arrangere en forelesning om stramt tungebånd. Dagens Medisin dekket 

denne forelesningen, og det ble kontrovers i miljøet. Derfor er Leg1 opptatt av at det skal 

komme mer bakgrunn og ryggdekning, slik at klipping av stramt tungebånd vil bli en styrket 

og evidensbasert prosess her i Norge.  

 

Informant Leg2 har jobbet på barneavdeling, og har derfor blitt oppringt av jordmødre når de 

har hatt pasienter som har vansker med amming. «Også er jeg en av de som har vært liberale 

helt fra starten av, på klipp. Så jeg lærte det av en gammel kollega, men lærte da kun å klippe 

det fremre tungebåndet». Det var først da Leg2 startet opp for seg selv og kom i kontakt med 

en ammeveileder Leg2 oppdaget at det fantes et bakre tungebånd. Leg2 fikk da opplæring av 

en engelsk tongue-tie practioner fra England, i hvordan klippingen av det bakre tungebåndet 

skal gjøres.  

 

4.2 Kartlegging og diagnostisering 
Problemstillingen spør om hvordan stramt tungebånd kartlegges og diagnostiseres av de ulike 

yrkesgruppene. I dette avsnittet blir derfor funn relatert til kartlegging og diagnostisering 

presentert. På grunnlag av de ulike yrkesgruppenes metoder, er legenes diagnostisering 

presentert først, etterfulgt av logopedenes kartlegging. Deretter kommer noen punkter som er 

felles for begge yrkesgruppene. Stramt tungebånd tilknyttet spiseproblematikk og 

artikulasjonsproblemer blir presentert hver for seg. Avslutningsvis fremstilles resultater 

knyttet til det andre forskningsspørsmålet, om hvordan de ulike yrkesgruppene behandler 

eller følger opp barna med stramt tungebånd. Legenes behandling blir presentert først, 

etterfulgt av logopedenes behandling. 
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4.2.1 Legenes diagnostisering av stramt tungebånd 
Leg1 og Leg2 har innhentet inspirasjon fra hver sine kartleggings- og diagnoseverktøy, men 

ingen av de bruker verktøy til kartlegging og diagnostisering i praksis. Leg1 har sett mye på 

Hazelbaker, som er brukt i mange av studiene legen har lest om. I den senere tid ikke 

informanten brukt et standardisert skjema, men mange av punktene som blir undersøkt er 

hentet fra Hazelbaker.  

 

Jeg har ikke tatt meg tid til å se på alle punktene og krysse av. For det tar litt tid bare å 

sette seg ned med det skjemaet, men jeg går innom mesteparten av de punktene 

egentlig. Og vurderer de raskt, så jeg kan gjøre en slik vurdering i hvert fall av 

anatomi og undersøke barnets munn på noen få minutter. Men selvfølgelig hele 

konsultasjonen med spørsmål om symptomer, og se på. Amming og informere litt og 

sånt tar i hvert fall en time, sier Leg 2.  

 

Begge legene sier at selve undersøkelsen av barnet går fort, og Leg1 sier at hen bruker maks 

3-5 minutter på å undersøke barnets munn. Informanten påpeker at godt lys og det å holde 

barnet så man får sett det ordentlig, selvfølgelig er viktig. Om man er i tvil, så må man bare 

holde på til man får sett nok.  

 

Leg2 bruker en liste, som blir forklart som et slags sammensurium av forskjellige måter å 

vurdere tungebåndet på. Informanten bruker Kotlow i forhold til måling og gruppering, 

klasse 1-4.  Dette ble introdusert Hazelbaker av ammeveilederen som lærte informanten å 

klippe fullstendig klipp. Leg2 beskriver det som et veldig omfattende undersøkelsesskjema, 

hvor hen ikke vet hvordan en skal vurdere alle punktene. Informanten forteller at hen gjerne 

skulle reist rundt i verden for å lære hvordan de gjør ting der. Men problemet da, er at selve 

undersøkelsen fort kan ta en time, på grunn av alle elementene. «Det er jo et klinisk skjønn 

etterhvert, du ser jo ganske godt på tungen om den er restriktiv i bevegelsene eller ikke», 

forklarer Leg2.    

 

Anatomi 

Alle informantene har sett på barn med stramt tungebånd og har formeninger om hvordan det 

ser ut. Begge legene undersøker alltid hvordan barnets tunge ser ut, og LogB og LogC sier at 
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de også har begynte å undersøke barnets tunge og tungebånd når de gjennomfører 

førstegangskonsultasjon. Leg1 ser på hvordan barnets tunge ser ut, og sier at noen kan ha en 

membran helt ut til tungespissen og en inndragning på midten, og man ser det veldig tydelig. 

Leg1 nevner også at det ikke er like tydelig å se på alle barn, og at noen har mindre membran, 

men at tungen da kan se bred og klumpete ut, og være lite mobil. Leg1 nevner også at man 

kan se på barnets lepper, om de har sugeblemmer. Informanten sier også at det er normalt å 

ha det øverst på overleppen, men ikke langs hele leppen. Det er et tegn på at barnet bruker 

kjeven og leppene feil når de ammer eller drikker av flaske. 

 

Det er ikke alltid nok å konkludere med at tungebåndet er stramt ut i fra hvordan det ser ut. 

Fordi det er en del barn med stramt tungebånd som klarer seg fint, i alle fall i forhold til 

spedbarnsalderen, er det ingen indikasjon på å klippe da, hvis de klarer seg helt fint. Legen 

sier at det er noen som har svært tykke og stramme membraner som går helt frem til 

tungespissen, hvor man har stor mistanke om at det kommer til å bli et problem senere. I de 

tilfellene er det ikke feil å klippe de i spedbarnsalderen, da det er enklere og greiere å få gjort 

det enn når de er eldre, sier Leg1. Dette blir fortalt om i et eksempel nedenfor:  

 

Jeg har jo sett noen barn som har nesten en type slangetunge, nesten. Tungen er 

nesten delt i to, sånn at det kommer en bit ut sånn på hver side. Tenk å vokse opp med 

en sånn tunge. Det kan jo ikke være noe stas. Sånn at det er jo en misdannelse som en 

egentlig bør korrigere så tidlig som mulig, når man kan. Man kan sammenligne med 

barn som er født med sammenvokste fingre. Man opererer jo det. Og det er litt samme 

mekanismen faktisk, at det ikke blir en apoptose av cellene mellom der, så det er 

webbed fingers. Webbed tongue, forteller Leg1.  

  

Funksjon 

Tungens funksjon er også en faktor Leg1 ser på i sin kartlegging. Informanten ser på løftet av 

tungen ved å se hvordan barnet selv løfter tungen når det skriker med åpen munn. Leg1 ser 

også på om barnet kan lateralisere tungen, og dårlig lateralisering er ofte en indikator. Leg1 

sier også at mange med stramt tungebånd, spesielt de eldre barna, kan få tungen ganske langt 

ut og ned, men ikke opp.  

«Og denne elevasjonen av tungen er viktig for tungens funksjon, spesielt i forhold til 

spising og svelging. Det er en feiloppfatning mange har, at så lenge man kan geipe, er 



	56	

ikke tungebåndet stramt. Der noe vi må jobbe for at skal rette seg, slik at kartleggingen 

kan bli bedre fremover», sier Leg1. 

Informanten sier at det er det dårlige løftet og at man ser et bånd, sammen med 

symptomene som er diagnostikk.   

 

4.2.2 Logopedenes kartlegging av stramt tungebånd 
LogB sier at hen er mest opptatt av hvordan barnet beveger tungen og organiserer mat i 

munnen. I sin praksis møter informanten barn i skolealder, hvor man av og til ser noen som 

har «reversed tongue-thrust».  

Tungen skulle omtrent i 19. måneders alder automatisk ha bøyd seg bakover i 

munnen, men ofte hvis de har stramt tungebånd, kan de streve med det. Ikke alle, men 

noen. Strever med å dra og løfte tungen i et modent svelgemønster. Vi må ha 

tungespissen bak tennene, og dra tungen bakover, forklarer LogB.  

 

Når LogB oppdager at et barn har stramt tungebånd, utreder hen ved å forklare det hen ser. 

Informanten sjekker om tungebåndet er så stramt at det påvirker lateralisering, retraksjon, om 

tungespissen ikke kan løftes og kjevegradering. Når LogB henviser til Øre-Nese-Hals-

spesialist, spør informanten om de kan evaluere og diskutere med familien om det er 

nødvendig å klippe for å komme videre i behandlingen/taleterapien.  

 

LogA kartlegger ikke stramt tungebånd hos barn selv, men rådgir logopeder som tar kontakt. 

Logopedene som har tatt kontakt med LogA i forbindelse med barn de er mistenker har 

stramt tungebånd, «starter å snakke om tungebåndet, men de kan også snakke om store 

uttalevansker, og at tungebåndet ser ut til å være stramt. Ja, også får vi frarådet de å gjøre noe 

videre» sier LogA.  

 

4.2.3 Symptomer 
Samtlige av informantene, med unntak av LogA sier at symptomene er en stor del av 

helhetsvurderingen, og en av de viktigste indikatorene for et eventuelt klipp. Både LogC og 

Leg2 har skjemaer som foreldrene skal fylle ut før de begynner behandlingen.  

 Ofte så spør jeg litt om hvordan ammeperioden har vært. Vi har et sånt skjema som, 

 som sendes ut, vi kaller det for et oppstartskjema, hvor det blir spurt om en del 

 informasjon, blant annet at det spørres om symptomer, forteller LogC.  
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Begge legene nevner refluxsymptomer som en gjenganger hos barna, og de også har fått 

tilbakemelding om bedring hos mange av barna de har klippet. Logopedene vil verken 

bekrefte eller avkrefte reflux sin sammenheng med tramt tungebånd, da de sier at det er 

utenfor deres arbeidsområde. Spesielt LogB sier at det er noe som legen bør ta tak i, eller 

annet medisinsk helsepersonell.  

 

Arvelighet 

Flere av informantene snakker om at de tror stramt tungebånd kan ha en genetisk faktor, men 

at dette er enda et område med manglende forskning. Både legene, LogB og LogC sier de 

ofte opplever at søsken og/ eller foreldre har samme problemstillinger, men at de aldri har fått 

diagnostisert stramt tungebånd før.  

 

Leg2 forteller: Jeg ser på foreldrene, og forhører meg om stramt tungebånd, eller om 

 det er symptomer på det i familien. Det dukker da ofte opp ting som familien selv 

 ikke har vært klar over at kan ha sammenheng med stramt tungebånd.  

 

LogB og LogC sier til sammenligning at de ikke synes det er naturlig å spørre om de kan se 

inn i foreldrenes munn uten videre, men at de gjerne kan oppdage det om foreldrene selv spør 

om de kan sjekke.  

 

4.3 Stramt tungebånd og spiseproblematikk 
Samtlige av informantene snakker om ammeproblematikk knyttet til stramt tungebånd, og 

nevner det som den forskningen det er mest evidens på med tanke på tungebånds-forskning. 

Begge legene og LogB og LogC kartlegger hvordan ammingen har vært når de får inn barn. 

De forklarer at stramt tungebånd kan påvirke ammingen fordi barnet ikke klarer å få det 

nødvendige vakuumet som trengs for å få ut brystmelken. Tungen klarer ikke å forme seg 

riktig rundt brystvorten, og det ender med at barnet heller suger seg fast med gommene. Dette 

kan føre til at barnet ammer lenge hver gang, fordi ammingen er lite effektiv, og det kommer 

lite melk. Det kommer også klikkelyder som tyder på for mye luft i munn og svelg. 

«Feilsvelging, hosting og dysfagi – der kommer dere logopeder inn» sier Leg2. Denne måten 

å amme på kan også forårsake smerter hos mor og ofte føre til brystbetennelse, noe begge 

legene har mye erfaring med.   
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Ofte ser man en dårlig vektoppgang hos barn med stramt tungebånd, både fordi de 

ikke får ammet effektivt, men også fordi noen sliter med selve svelgingen, sier legene. 

Leg1 har et eksempel på et barn som hadde peg. Barnet hadde vært inn og ut av 

sykehus siden fødselen, og alt rundt spising og mat hadde vært problematisk. Barnet 

ble operert med plastikk, og begynte å spise etterpå. Leg1 forklarer videre at når man 

er fire år, tar det lengre tid å rehabilitere, «men på oppfølgingen to uker etter klipp, 

gikk det mye bedre, forteller Leg1.   

 

Leg1 fortalte også om et barn hvor ammingen hadde gått i vasken og barnet heller ikke klarte 

å ta flaske ordentlig, hvor informanten klippet tungebåndet og henviste til logoped. Etter en 

stund snakket informanten med moren, og hun var så fornøyd. Selv etter klipp hadde det 

lekket litt under flaskemating, men etter at hun hadde fått hjelp hos logoped fungerte det så 

mye bedre. «Hun var veldig takknemlig for det», sa Leg1. Legen fortalte om flere av barna 

hen hadde henvist til logoped, som ga tilbakemelding på at det hadde blitt så mye bedre. 

 

Både LogB og LogC har jobbet med litt eldre barn med stramt tungebånd som har vansker 

med å tygge og svelge adekvat. LogC har nylig hatt et barn som egentlig er gammel nok til å 

gå over til hardere tyggekonsistens på maten, og som har motoriske tyggeferdigheter på plass, 

men som likevel ikke får det til. «Når man skal svelge, så skal jo tungen bakover i munnen, 

men hvis den sitter fast nede, er det jo vanskelig å få det til», forklarer LogC. Informanten har 

også erfaring med eldre barn som søler mye når de spiser på grunn av manglende 

lateraliserende bevegelse av tungen, slik at tungen heller sutter fremover enn å prosessere 

maten inne i munnen.  

 

Begge legene sier at det finnes lite evidens på de eldre barna med spiseproblemer knyttet til 

stramt tungebånd, og Leg1 forteller at han har vært borti mange caser med barn som ikke kan 

spise, av uforklarlige årsaker, med sonder og peg, som etter klipp har en bedring og som i det 

minste gjør veien mot normal spising litt enklere.  

 

4.4 Stramt tungebånd og språkvansker 
På spørsmål om Leg2 får henvist barn for språkvansker, svarer informanten ja. Leg2 klipper 

både små babyer og eldre barn, alt fra ett til fem eldre barn på en dag. Informanten forteller at 
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det har kommet ganske mange som er henvist fra logoped. Foreldre som tidligere har fått 

klippet babyen sin kommer tilbake med eldre søsken, fordi de har oppdaget at de også trenger 

klipp. Både LogB og LogC har møtt barn med stramt tungebånd og språkvansker. LogB sier 

at de hen jobber med som har stramt tungebånd, sliter mest med lesping, men at det også er 

noen som har problemer med rulle-r. Informanten forklarer da at «det handler om problemer 

med reversed swallowing, og at språklydene kommer på plass etter klipp og nevromuskulær 

trening for bedre svelgmønster». LogB forteller også at om et møte med et ganske alvorlig 

tilfelle hvor det stramme tungebåndet påvirket kjevegraderingen, og at barnet ikke kunne 

bevege tungen slik at den ble separert fra kjeven. Informanten har hatt tilfeller hvor barna 

nesten snakker med munnen igjen, har en høy kjevestilling slik at kjeven nesten ikke beveger 

seg.  

 

LogC har møtt barn hvor det både er fonologiske vansker og vansker med å produsere 

språklyder. /k/ og /g/ - lydene er vanskelig å produsere når man ikke får tungen opp der man 

skal. I tilfeller hvor barna ikke sier /k/ eller /g/, eller har erstatningslyder er LogC også 

opptatt av å være helt sikker på at det ikke er andre vansker der. Noen ganger mistenker 

informanten at barnet kan ha stramt tungebånd og gjør en undersøkelse, men så viser det seg 

at det ikke er det. «Da er det fonologisk, og da jobber man der», sier LogC.  

 

En del logopeder, andre fagfolk og foreldre har lurt på hva LogA mener om klipp av 

tungebånd. Informanten forteller at hen fraråder det på det sterkeste, fordi det ikke er noe som 

tyder på at tungebåndet har innvirkning på språklydsutvikling og artikulasjon. LogA refererer 

til en nylig review av forskning på effekten av klipp av stramt tungebånd, hvor hen forklarer 

at det ikke er noe som helst bevist effekt knyttet til stramt tungebånd, kanskje heller tvert i 

mot. Informanten forteller at hen ofte får spørsmål om barn i 3-5 årsalderen som har store 

fonologiske vansker, eller store språklige vansker som i hovedsak er fonologiske, som er så 

sammensatte og omfattende av det er veldig vanskelig å forstå barnet.  

 

Logopeden har kanskje prøvd ut tiltak over en periode, og kanskje ser man at tungen 

har en form som kanskje er litt annerledes, og at man derfor trekker noen slutninger 

om at hvis det bare blir klipt, så vil de bedre seg. Men det gjør det jo ikke, fordi store 

fonologiske vansker vedvarer til veldig langt oppe i skolealder, forklarer LogA.  
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På spørsmål om hvor LogA har sin kunnskap om stramt tungebånd fra, svarer informanten at 

det er gjennom det som finnes av litteratur, og at hen har fulgt forskningen på stramt 

tungebånd helt fra 80-tallet.  

Da trodde man at språklydvansker var artikulatoriske vansker, altså at det var noe med 

tunge- og tungemuskulatur, heller enn at det var en kognitiv sak. Så det skriver seg jo fra 

veldig gamle teorier omkring språklydsutvikling, noe som har fått godt feste i 

praksisfeltet, og som fortsatt henger igjen en god del. Både det å kutte tungebånd og trene 

oralmotorikk og tro at det skal ha innvirkning på språklydutvikling, for det har det faktisk 

ikke, sier LogA.  

 

4.5 Legenes behandling og oppfølging  
På spørsmål om informantene vet om det finnes andre norske leger som klipper, svarer Leg2 

at det er flere barneleger som klipper, men at de bare klipper «de fremre», og at det bare er 

det informanten kaller «snipping». «Det vil si at de bare tar den fremre bremmen av 

tungebånd, men at man tror det er en økt forekomst av bakre tungebånd uten kartlagt 

forekomst», sier Leg2. Informanten sier videre at «det er alt fra 0,5 til 10% som de tror er 

insidens. Så hvis det er 10% av oss som har det, så er det jo ganske mange.»  Begge de 

intervjuede legene klipper tungebånd fullstendig, ved hjelp av frenulotomi. Den metoden blir 

beskrevet først, deretter kommer en beskrivelse av frenuloplastikk. Det er en prosedyre begge 

legene gjennomfører, men ikke like ofte. 

 

4.5.1 Frenulutomi 
På spørsmålet om hva Leg2 kaller prosedyren hen gjennomfører svarte informanten «kaller 

det frenulotomi, sånn medisinsk. Men jeg kaller det jo klipp, eller diamantklipp.».  

Informanten forteller videre at barnet skal ha fått paracet minst en time før klipp, samt at 

tungebåndet blir smurt med volon, et bedøvelsesmiddel, et par minutter før klipp. Selve 

klippet beskriver Leg2 at bare tar 2 sekunder, og for at klippet skal være trygt, blir barnet 

holdt av en sykepleier som holder barnets armer og ben. Leg2 forteller at hen alltid sjekker 

barnet en time etter klipp, for å se om de har et sår som er formet som en diamant. Denne 

«diamanten» brukes som en indikator for å være sikker på at det er klippet nok. Informanten 

forteller at hen klipper helt inntil muskelen for å få full lateralisering. Diamanten skal da ha 

fått en hvit hinne eller skorpe, og det er denne foreldrene skal tøye på.  
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Leg2 forteller videre at hen har vært liberal til klipp helt fra starten av, og at hen lærte det av 

en gammel kollega. Måten Leg2 først lærte det på, beskriver informanten at ble gjort «med en 

sånn skalpell med bøy, for da skader du ikke så mye, når du bare tar bremmen, eller det 

fremre. Så det var det jeg kunne, og det var det jeg gjorde». Denne måten å klippe på 

opplevde informanten at hadde effekt på ammeproblematikk, men at blant annet et barn nylig 

har blitt klippet for tredje gang. Barnet hadde ikke problemer med amming, men har nå 

skarre-r og reversed swallowing. Det var ikke før for et par år siden at en ammeveileder 

spurte om Leg2 kunne klippe tungebånd, hvor informanten da svarte ja, fordi informanten 

trodde at hen kunne det. Det som viste seg, var at ammeveilederen spurte om Leg2 visste hva 

«bakre tungebånd» var, hvor svaret var nei. Etter det kom Leg2 i kontakt med en 

ammeveileder som ga ny opplæring. Ammeveilederen har mange års erfaring, blant annet fra 

en klinikk i Singapore, og hun var den første som klippet et barn med «diamantklipp» i 

Norge, for to år siden, forteller Leg2.   

 

Frenulotomi er også en metode Leg1 benytter seg av, og slik forklarer informanten hvordan 

prosedyren gjennomføres: 

 

Jeg tar en finger under hver side av tunga, også løfte jeg rett opp mot ganen, som en 

sånn gaffeltruck. Og da ser jeg det, da kommer det frem under slimhinnen, hvis ikke 

det allerede er en tydelig membran. Så tyter det liksom opp og frem ved slimhinnen, 

så ser jeg at her får jeg er dårlig løft på tungen opp i værs. Og hvis jeg har napp på 

den, da klipper jeg. Også har jeg godt utstyr. Jeg har den gridcorrector. Med den så 

ser man det i alle fall. Og da vet du akkurat hvordan du skal klippe også. Så da er det 

trygt og klippe, for da har du godt strekk på det, og ser det veldig godt. Så da kan man 

fint klippe der, forklarer Leg1.  

 

4.5.2 Frenuloplastikk 
Leg1 forteller at hen har gjennomført frenuloplastikk på barn som allerede har vært lagt i 

narkose for andre inngrep. De gjelder spesielt de barna med store spisevansker, som også kan 

ha andre problemer. Informanten forklarer at de må være i narkose, fordi man trenger ro på 

seg til å få klippet alle stramme fibre, sy de sammen i andre retningen så man får høyde på 
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vevet. «Det må vi gjøre på de som har så alvorlige symptomer», synes jeg. «Og mange av de 

er så store at man kan ikke bare klippe», forklarer Leg1.  

 

På spørsmål om Leg2 har gjennomført frenuloplastikk, svarer informanten at hen har gjort 

det på sine egne barn. Informanten beskriver at det er et inngrep som krever tid, og det er 

snakk om ressurser, og hvor mye man er villig til å betale. Leg2 forteller at hen planlegger å 

begynne med klipp av voksne, og at det muligens kan gjøre plastikk på dem. «De som skal få 

gjennomført plastikk, må kunne ligge i ro, og voksne og barn på syv-åtte klarer det», forteller 

legen.   

 

Rett før forskeren kom til LogB sitt kontor, hadde logopeden inne en baby som var blitt 

klippet en gang, men at de vurderte å klippe igjen fordi barnet fremdeles var plaget av reflux. 

Denne problemstillingen synes informanten er vanskelig, fordi barnet legger på seg – noe 

LogB ser som den største viktigheten akkurat nå. Det er vanskelig å vite om det hjelper, og 

som logoped kan man ikke stille diagnoser. Men logopeden vil gjerne ta tiden til hjelp og se 

om utviklingen ellers går bra og om svelgmønsteret modnes. Her trekker LogB frem fordelen 

med å vente til barnet er eldre, slik at det kan gjøres plastikk med sting for at tungen ikke skal 

vokse like lett sammen. «Det synes jeg er ganske bra, om de kan unngå re-attachement-

problemet igjen», utrykker LogB.  

 

4.5.3 Postoperative 
Begge legene er opptatt av at operasjonen ikke er en «klipp og dra»-prosedyre, men at det 

følger en tid med oppfølging i etterkant. De nevner gjengroing som et resultat av dårlig 

oppfølging, eller dårligere effekt – som blir presentert mer i neste avsnitt. Leg2 anbefaler en 

kontrolltime etter fem dager, og en kontrolltime etter ca. to uker. Informanten er veldig nøye 

på å få kontrollert. For om såret har begynt å gro sammen, får legen åpnet det med fingeren. 

Kontrollen kan derfor føre til at barnet eventuelt ikke trenger å bli klippet på nytt senere.  

 

Leg2 forteller at i sin praksis har de kun hatt noen få re-klipp, men at legen har klippet en del 

med diamantklipp, som har tidligere har blitt klippet andre steder, uten fullstendig diamant. 

Legen forteller da at hen anbefaler bodywork, logoped, volon og tøyeøvelser. «Så vi gjør det 

vi kan for å prøve at det ikke skal gro igjen», sier Leg2. Legen forteller også at mange hen 

møter, kommer fra andre steder i landet, og at informanten da kjører oppfølging via 
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videokonsultasjon på Skype. Legen sier videre at hen ikke tror det er andre som tilbyr samme 

oppfølging. «Problemet med manglende oppfølging er at de reiser og klipper også er de 

ferdige med det. Og der er sjansen for re-attachement stor. Det er jo den største 

komplikasjonen», utrykker Leg2.  

 

Når det gjelder klipp av spedbarn, skal barnet ammes hver tredje time, og det skal 

tøyes annenhver time det første døgnet. Tøyingen går ut på å stryke såret med en 

finger, forsiktig, men samtidig hardt nok til at såret ikke gror igjen. Etter det første 

døgnet er det tøying fire ganger om dagen, hver sjette time. Dette er annerledes enn 

det Gaheri anbefaler, som er hver fjerde time, forklarer Leg2.  

 

I begynnelsen anbefalte vi tøying oftere, men så opplevde Leg2 at hos de som tøyde mer, var 

det høyere frekvens av gjengroing. Så da landet de på å anbefale fire ganger om dagen.   

 

Da deler man opp døgnet helt jevnt, og da får man løftet tungen fire ganger i døgnet.

  På de større barna tøyer vi bare tre ganger i døgnet, for da kan de sove hele natten. 

 De skal tøye 6-8 uker etter klipp. Vi anbefaler da kiropraktor, osteopat eller logoped 

 fortløpende etter klipp, sier Leg2.  

 

Leg1 synes det er vanskelig å gi anbefaling etter klipp på de aller minste spedbarna, de som 

bare er noen dager til noen uker gamle. Men hos barna som er litt større, mener legen at det 

kreves tøying, fordi det gror fort i munnen, og fordi tungebåndet gjerne vil gjendanne seg.  

 

Det krever at man løfter tungen ganske mye, og kanskje litt forsiktig stryking i såret, 

pleier jeg å si. Ikke noe hard massasje, ikke noe trykk. Men en forsiktig stryking i 

såret, og jeg har faktisk noen videoer fra Youtube, som jeg synes er fine.» sier Leg1 

om oppfølgingen etter klipp.  

 

Leg1 beskriver også at øvelsene kan gjøres på en måte som er human og snill, og som en lek, 

slik at barnet ikke blir plaget og har det fælt. Dr. Gaheri er en lege som Leg1 også har 

inspirasjon fra, og han har akkurat kommet med revidert etterbehandling som legen støtter. 

«Han er nå mer på å løfte på siden av såret, samt forsiktig inne i selv såret, og ikke så 

hardhendt». Leg1 drøfter også hvorfor noen gror igjen etter klipp, og informanten mistenker 

at man har vært mer hardhendt tidligere kan ha forårsaket mer gjengroing, eventuelt det at 
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man ikke har fått klippet nok, at noen har mer stramme fibre enn man klarer å ta med et raskt 

klipp. Leg1 synes det er et mysterium, og viser til at det ikke finnes noe evidens på dette. 

Men at «erfaring viser at det gror hvis man ikke gjør noen ting hos de aller fleste i alle fall», 

avslutter hen.  

 

LogC forteller om personlige erfaringer med et eget barn som ble klippet i trassalderen. 

Informanten forklarer at det var svært vanskelig, og at det nesten var bortkastet å klippe fordi 

det var umulig å tøye. LogC tenkte på forhånd at det skulle gå fint, fordi hen som logoped 

hadde kompetanse og verktøy, men det gikk altså ikke. Informanten forklarte at de var veldig 

klar over at man skal tøye, «men. en ting er å spenne fast en baby, men en som er to og et 

halvt – som biter og. Prøvde å få det inne i daglige aktiviteter. Men det fikk vi ikke til», 

forteller hen.  

 

4.5.4 Effekt av klipp 
Begge legene, samt LogB og LogC har eksempler på barn som verken tar bryst eller flaske, 

eller eldre barn som ikke klarer å spise mat, som får peg eller sonde for å få i seg nok næring. 

Noen av disse barnet har blitt klippet, og effekten har kommet raskt etterpå for eksempel i 

form av at barnet har begynte å spise. Leg1 fortalte om et sondebarn på noen få måneder som 

ble klippet, hvor barnet begynte å spise raskt etterpå. Etter klippet har barnet vokst og utviklet 

seg normalt. 

 

Begge legene drøfter også den manglende evidensen på effekt av klipp, og trekker frem at det 

finnes studier og kunnskapsbasert erfaring som viser effekt. Leg1 sammenligner klipp med 

andre prosedyrer, og stiller seg spørsmålet om hvorfor mange leger er så skeptiske til 

prosedyren når så mange opplever god effekt.  

 

Samtidig så tenker jeg at vi i medisin, vi har gjort så mye og fortsatt driver vi med  

mye det er lite, eller ikke noe, eller dårlig evidens for, og noe av det er til og med 

skadelig. Og det gjør vi, uten å blunke. Men denne lille saken her, som er så enkel, og 

ganske ukomplisert og trygg i øvede hender. Og som vi da ser god effekt av, og 

mange studier som viser effekt, bare at de ikke er av høy kvalitet. De er av lav til 

moderat kvalitet, så er det jo litt rart at det skal være så mye skepsis der, forteller 

Leg1. 
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Både Leg1 og Leg2 er opptatt av at de ikke skal gjøre prosedyren på barn som ikke trenger 

den, men Leg2 mener at hvis man har mistanke om at det kan hjelpe, kan foreldrene selv 

velge om de vil prøve det. Hvis barnet ikke merker bedring etter klipp, må man heller 

kartlegge om det er andre ting. Leg2 trekker frem viktigheten av å fortelle foreldre at man 

ikke kan garantere at det hjelper. «Det er viktig å gi de et fritt og informert valg og ikke love 

bort at det skal hjelpe», utrykker legen.  

 

Men vi må jo passe på at vi ikke gjør ting som er feil, som er galt. Må jo holde oss på 

den siden som er bra, som ikke er å gjøre skade. Og vi ønsker jo ikke å gjøre 

kirurgiske prosedyrer på barn som ikke trenger det, forklarer Leg1.  

 

Logopedene har også synspunkter på effekt av klipp, og LogC sier at det finnes mange 

fordeler. Barnet kan oppleve at de kan bevege tungen sin, og logopeden har selv sett flere 

eksempler på at barna tør å eksperimentere mer med mat, og det kan få bedre pust. «Generell 

trivsel, rett og slett», sier LogC. LogB forteller at de barna hen har behandlet har hatt positiv 

effekt av det, med unntak av et barn. Informanten har jobbet mest med skolebarn og litt eldre, 

og de har selv fortalt hva de føler og hvordan det kjennes ut. Med tanke på de små barna, er 

LogB opptatt av næring, og at barna bør klippes hvis det kan hjelpe de med å lage vakuum, 

for å mestre ammingen.  

 

LogA har en mer rådgivende rolle og jobber derfor ikke direkte med barn. Informanten har 

blitt kontaktet av foreldre og logopeder som lurer på hva logopeden mener om stramt 

tungebånd, og logopeden forteller da at hen fraråder klipp på det sterkeste.  

   

Det er kanskje noen studier som viser at hvis de kutter det veldig tidlig så kan det ha 

en effekt på det å suge, altså knyttet til amming. Men ingen som helst effekt knyttet til 

artikulasjon, kanskje heller tvert i mot. At det dannes arrvev og sånt som kan gi 

ubehag. Det er det vi tenker om kutting av tungebånd, sier LogA om synet på 

tungebåndsklipp.   

 

LogA fortsetter å forklare at «det er viktig å skille mellom amming og artikulasjon, for å sette 

det litt på spissen», og at effekten klipp har på amming ikke er noe infomanten kjenner til, 

men at hen ser at det er mye omtalt i studiene, og at de fleste handler om det. «Det er gjort 
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studier på artikulasjon, og det er jo viktig at det kommer studier som på en måte kan vise til 

det, men i forhold til språklydsutvikling har det ingen effekt», avslutter LogA.   

 

4.5.5 Ulemper ved klipp 
Den mest omtalte ulempen med klipp er gjengroing, og det ble omtalt av alle informantene i 

større eller mindre grad. Noen av informantene omtalte det også som den eneste ulempen de 

hadde erfaring med. LogB sier at hen ikke har sett noen ulemper med klipp, annet enn hos de 

minste barna hvor tøyingen har vært så krevende at såret har grodd igjen. LogC snakker også 

om at dersom man ikke kommer tidlig nok i gang med øvelser etter klipp, er det ikke sikkert 

de merker bedring. LogB forteller at det er tilfeller hvor barn blir klippet, og de ikke kommer 

til logoped før fire måneder etter da såret allerede har grodd igjen. LogA sier at det kan 

dannes arrvev og sånt som kan gi ubehag, og at hen har vært borti saker hvor det gror seg til 

igjen og blir omtrent det samme som før man klippet. «Gjengroing, det er jo den største 

komplikasjonen» sier Leg2 – noe som gjenspeiler de andre utsagnene informantene hadde om 

ulemper ved klipp.  

 

Det finnes mer alvorlige ulemper ved klipp enn gjengroing. Infeksjon og blødning blir nevnt 

av et par av informantene. Ingen av informantene har selv opplevd noen av disse ulempene 

av betydelig alvorlighetsgrad, men Leg2 har to eksempler hen har hørt om i forhold til 

infeksjon og blødning.   

 

Der er det en fortelling om et barn som døde etter en alvorlig infeksjon etter klipp. 

Hvor man ikke vet hvorfor. Man kan mistenke at det var en immunsvikt som man 

ikke fikk diagnostisert, altså jeg vet ikke. Men det er på verdensbasis, så vidt jeg vet. 

Og en alvorlig blødning, eller det vil si, et barn som ble klippet som det samtidig ble 

diagnostisert en blødersykdom. Og det er jo sånn sett bedre enn at de blør i hodet, før 

du får diagnostisert blødersykdommen, forteller Leg2.  

 

Kostnad 

Flere av informantene snakker om at så lenge løsning av stramt tungebånd i form av klipp 

eller operasjon ikke blir dekket eller kan gjøres i det offentlige, vil det være en kostnadsfull 

prosedyre. Barnet må gjerne ha en kartleggingskonsultasjon, selve inngrepet, pluss 

oppfølgingstime hos lege, og de anbefales etterbehandling av logoped, og i noen tilfeller 
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osteopat/kiropraktor. LogC forteller om egne erfaringer som gir en indikasjon på mulige 

kostnader man må ut med. «Vi dro til en annen by i Norge, til en lege som klipper der. Og 

betalte 8000 kr, pluss reise for to barn. Også lo vi litt og spurte om vi kunne få familierabatt 

da mannen min også skulle klippes. Men det fikk vi ikke. Men da har vi altså lagt igjen 

12000 kr hos legen, og det er ganske mye penger», forteller LogC.  

 

Leg1 nevner også kostnadene helsevesenet må ut med, hos de kroniske pasientene som må ha 

sondeernæring, resepter, at de skal inn og bytte peg, og derfor må i narkose gjentatte ganger. 

Legen sier at disse kostnadene er store, spesielt hvis de kunne blitt løst med et enkelt inngrep.  

 

Så hvis det bare er stramt tungebånd som kunne vært gjort med plastikk, som er like 

ukomplisert som å ta mandlene, eller mindre komplisert. Hvis det er det, så er det jo 

verdt å finne ut av, og gjøre noe med, sier Leg1.  

 

Leg1 legger også vekt på den mulige manglende effekten av klipp, hvis for eksempel barnet 

har mye stramhet i kjeven eller muskulaturen rundt. Og at man da har behov for body-work, 

som kiropraktor eller osteopat må gjennomføre med barnet. Dette er også noe norske 

barneleger er negative til, på grunn av evidens. Leg1 sier at hen først var skeptisk, men mener 

nå at i dette tilfellet har det sin plass. Legen nevner igjen Dr. Gaheri i USA, som sier at alle 

hans pasienter skal har vært til bodywork både før og etter klipp. Og Leg1 understreker at 

«Gaheris pasienter får den beste behandlingen», og legger vekt på at han har svært gode 

resultater.  

 

4.6 Logopedisk oppfølging  
Logopedisk oppfølging før klipp ble nevnt av begge leger, samt LogB og LogC. Begge 

logopedene har vurdert barn med stramt tungebånd før klipp, enten fordi de selv har oppdaget 

det eller fordi en lege har tatt kontakt for en second opinion. Begge legene stiller seg bak 

utsagnet med at det ikke er noe rask cut and run, og det kreves ordentlig vurdering og 

behandling før og etter klipp. Spesielt hos de som ikke er helt nyfødte, de som trenger hjelp 

med flaskemating.  

 

Leg2 sier at hen selv ikke har tid til å vurdere språkaspektet hos barnet, og henviser derfor 

ofte til logoped før barnet skal inn til vurdering. Legen sier at hen har fått henvisninger fra 
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logopeder, fordi de jo ikke kan klippe selv. Legen nevner at hen gjerne skulle hatt en logoped 

på sin klinikk, «hvis denne logopeden kunne vært der da klippet skal skje, og har skjedd, så 

kan jo logopeden mye mer om funksjon. Da bruker de jo disse TalkTools-programmene for å 

bedre tungens funksjon». TalkTools er noe både LogB og LogC jobber med sammen med 

sine barn, og LogC har nylig begynt å bruke et nytt verktøy fra TalkTools, som heter Liper. 

Det er et verktøy for å gjøre undersøkelse og tøying av tungebåndet enklere. LogA jobber 

ikke med TalkTools selv, men har likevel en mening om det. LogA utrykker at stramt 

tungebånd kan ha en sammenheng med en nåværende trend som sees hos noen logopeder.  

  

 Det her som er knyttet til oralmotorisk trening, oral placement theory, som veldig 

mange jobber i fra. Som også har gjort utslag i sånne verktøy, blant annet dette talk-

tools. Som har veldig lite med å "too talk" å gjøre. Så det er litt den samme sjangeren. 

Og her er det heller ikke mye evidens ute og går, sier LogA.  

 

LogB nevner at hen bruker et program fra TalkTools som heter Smile, som er et tongue-

thrust-program. Logopeden bruker også oral myofunctional-øvelser, hvor mange ligner på de 

fra Smile-programmet. Øvelsene går ut på å jobbe med lepper, kinn og tunge, samt hvordan 

man tygger og svelger. Logopeden forteller at hen «bruker sugerør for lepperunding, åpen 

kopp, ikke tåteflaske fordi det bidrar til å holde tungen lavt i munnen og støtter tungeløftet». 

LogB mener også at hen ser en sammenheng mellom tåteflaske og tongue-thrust, fordi tungen 

ligger lavt i munnen og dermed støtter sugemønsteret.  

 

Med babyene jobber LogB med øvelser som kan innarbeides i hverdagen. Det dreier seg om 

øvelser hvor man jobber med normalrefleksene i munnen. For å jobbe med for eksempel 

tygging, kan hen gni på gommene, og tungen kommer ut.  

 

Når man gnir på gommene settes tyggerefleksen i gang, og når vi tygger på jekslene 

påvirker det tungeretraksjonen. Så jeg jobber med normalrefleksene og støtter 

normalutvikling, for å hjelpe med å holde tungen i bevegelse. Disse barnene regner 

jeg også at det går ganske bra med, forteller LogB.  

 

«Vi må ha tungespissen bak tennene, og kunne dra tungen bakover. Vi må klippe tungebånd, 

ikke alltid, men de må ha en bra bevegelse, og tungebånd er en av forutsetningene jeg ser på 

før jeg begynner med øvelser» sier LogB, og forklarer at hen videre jobber med å trene 
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musklene til å dra tungen bakover i riktig mønster. Logopeden har også erfart at ved å jobbe 

med dette, faller ofte /s/-lyden på plass hos de som har vansker med det. 

 

Øvelser rett etter klipp, er noe LogC jobber med, og logopeden forklarer at man skal åpne 

munnen, og at tungen skal strekkes oppover. Øvelsene går ut på å strekke opp og til sidene, 

den laterale bevegelsen, dette må gjøres fordi tungen har sittet fast, og dermed ikke har lært 

seg dette. Den laterale bevegelsen er man avhengig av når man tygger, og når tungespissen 

fører mat til sidene. Hos de som ikke får til denne bevegelsen, kan man ofte se tongue-

dumping, forklarer LogC. Det vil si at de bare dumper maten fra side til side, noe som ikke er 

en like funksjonell og presis bevegelse som når man har en tunge med full bevegelsesfrihet.   

 

LogC snakker også om viktigheten av at barna kommer til en logoped raskt etter klipp, slik at 

sannsynligheten for god effekt er større. Informanten forklarer at tungen har lært seg å bevege 

seg i et annet mønster på grunn av det stramme tungebåndet, og at tungen derfor må lære å 

bevege seg i et annet mønster, det er da snakk om nevromuskulær re-trening. Dette skjer nok 

enklere hos noen enn hos andre, og hos noen går det greit med en gang de får frigjort tungen. 

Hos andre gjør det ikke det, og det kan være på grunn av vaner og tilleggsdiagnoser eller 

andre årsaker som gjør den biten vanskelig, forklarer LogC.  

 

LogB jobber også med å rette opp feil svelgmønster og sier at det tar 6-12 måneder å rette 

opp. Logopeden kaller det reversed swallowing og mener at et stramt tungebånd kan hindre 

retraksjon av tungen, som dermed kan føre til at tungen får feil svelgmønster – reversed 

swallowing. LogB har opplevd god effekt med denne treningen, og har erfart at etter 6 

måneder hviler tungen i en bedre og mer naturlig plassering i munnen. Logopeden forteller 

om et barn informanten har hatt inne, som hadde en tunge som krøllet seg rundt fortennene 

når det skulle svelge. Men etter å ha jobbet med svelgmønsteret i ca. et halvt år, har han 

sluttet å lespe på /s/, og tungen er mye bedre. «Det er spennende når du ser at det virker», kan 

LogB fortelle.    

 

Når LogA får spørsmål fra logopeder om hvordan de skal jobbe med stramt tungebånd hos 

barn med store uttalevansker, veileder informanten de i forhold til å jobbe fonologisk.  

Heller det enn å se på tungen sin utforming, fordi at det å få til å artikulere lyder er 

lite avhengig av hvordan tungen ser ut. Og tungen har en enorm evne til å kompensere 

artikulatorisk. I tilfeller hvor noen har fått skade på tungen, mistet deler av tungen, 



	70	

trenger ikke det bety noe for artikulasjonen i det hele tatt. Så det har ikke noe særlig 

innvirkning på artikulasjon, og spesielt ikke på fonologiske vansker da, som de fleste 

barna har. Det er jo veldig få som har artikulatoriske vansker, sier LogA.  

 

Fonologiske vansker jobbet LogC med samme dagen som intervjuet var, og logopeden 

fortalte at hen hadde jobbet med POPT, som StatPed anbefalte. Logopeden så også i munnen 

til barnet at det hadde stramt tungebånd, noe som ikke gjør artikulasjonen noe enklere. «Man 

må jo kunne se på to ting! Det er jo en kombinasjon», sier LogC. Videre forteller hen da 

forklarer foreldre om de fonologiske vanskene, og hvordan de skal jobbe med det – i tillegg 

til å snakke om at de kan vurdere å klippe tungebåndet, og at det kanskje kan hjelpe barnet. 

Her stiller logopeden også spørsmål om logopeder er flinke nok til å se på hvordan tungen 

fungerer, spesielt når det er så fort gjort, og kan ha så mye og si for barnet. «Den gjør jo en 

innmari stor jobb, og det å skulle åpne munnen, se på tunga, hit og dit. Funker den som den 

skal? Det er jo så fort gjort», sier LogC.  

 

LogB er opptatt av at de barna som ikke responderer like fort på taleterapi som andre, ofte 

har en underliggende årsak, og at vi derfor må behandle årsaken til problemet. «Det er viktig 

at logopeder forstår hva som er årsaken, slik at man velger den behandlingen som passer best 

for barnet», ytrer logopeden.  

 

4.7 Beskrivelse av observasjon på klinikk 
Forskeren fikk mulighet til å hospitere på klinikken til informant Leg2. På den private 

klinikken jobber Leg2 som barnelege, en jordmor som ammeveileder, samt to sykepleiere. 

Klinikken tilbyr klipp av stramt tungebånd hos spedbarn én gang i uken, og klipp av større 

barn en annen dag i uken. Alle foreldre som kommer med barna sine for et mulig klipp, får 

tilsendt informasjonsskriv om prosedyrer og anbefalinger på forhånd. Leg2 anbefaler blant 

annet at foreldrene får barnet sjekket av en kiropraktor som har kunnskap om stramt 

tungebånd, for å undersøke om barnet kan ha spenninger i kroppen som bør løsnes opp i. 

Dersom barnet har behov for dette, anbefales det behandling både før og etter klipp. 

Foreldrene til de litt eldre barna anbefales å ta kontakt med logoped før klipp, dersom språk 

eller svelg hos barnet oppleves å være atypisk. Foreldrene får tilgang til å se på videoer av 

hvordan de skal «tøye» såret etter klipp mens de venter på å få komme inn til legen. Da de 
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kommer inn til legen, kartlegger legen barnets symptomer, hvorfor foreldrene har kommet, 

om det kan være arvelighet i familien, før barnet selv blir undersøkt.   

 

Dersom det blir konstatert at barnet har stramt tungebånd, på grunnlag av symptomer og 

fysiske observasjoner, smører legen Volon (en bedøvelsessalve) på tungebåndet. 

Bedøvelsessalven får virke i 2 minutter, før barnet gjøres klar for klipp. En sykepleier tuller 

inn barnet i et teppe for å holde barnets armer i ro. Noen ganger holdt barnets mor eller far 

beina til barnet, slik at heller ikke de skulle gjøre prosessen vanskeligere. Legen åpner 

munnen til barnet og strekker tungen opp, samtidig som et instrument dytter vekk overflødig 

hud rundt tungebåndet. Deretter klippes tungebåndet med en skarp skalpell, og selve klippet 

er over på et par sekunder. Noen av barna blødde mye, mens noen sluttet ganske raskt. Alle 

barna jeg observerte, begynte å gråte enten før, under, eller rett etter klipp, noe som flere av 

foreldrene så ut til å reagere ganske sterkt på. 
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5 Drøfting av resultater 
For å sammenfatte tidligere presentert teori og resultater fra studien, vil dette drøftes i 

kommende kapittel. For å tydeliggjøre forskerens rolle, vil det også drøftes opp mot egne 

refleksjoner. Valg av diskusjoner er basert på oppgavens problemstilling, og drøfting vil 

derfor skje i tråd med denne. Problemstillingen for oppgaven er som tidligere nevnt, Hvilke 

erfaringer har leger og logopeder med stramt tungebånd hos barn? Med tilhørende 

forskningsspørsmål: Hvordan kartlegger og diagnostiserer de stramt tungebånd? Hvilken 

oppfølging gir de til barna? Kapittelet er inndelt i to hoveddeler, basert på problemstillingen 

og tilhørende forskningsspørsmål. Kartlegging er derfor første hovedoverskrift, hvor 

resultater og teori innenfor kartlegging og diagnostisering vil bli diskutert. Behandling vil 

være overskriften for diskusjoner og drøfting som omhandler legene og logopedenes 

oppfølging knyttet opp mot teori. Avslutningsvis blir det naturlig å drøfte den logopediske 

tematikken innenfor tungebåndsproblematikken. Stramt tungebånd knyttet opp mot 

artikulasjonsvansker og spiseproblematikk blir dermed de siste overskriftene i kapittelet.  

 

5.1 Kartlegging av stramt tungebånd 
Før man begynner å drøfte hvordan leger og logopeder kartlegger stramt tungebånd, kan man 

stille seg spørsmålet: Hva skal kartlegges? I dette tilfellet handler det om å undersøke om et 

barn har et tungebånd som avviker fra normalen. I følge (O´Shea. et al. 2017, s.5) kan 

tungebåndet både være stramt, kort, tykt, og noen ganger være lite synlig, men likevel stramt. 

Dette er i tråd med hva både legene og logopedene som kartlegger sier. Flere av informantene 

nevner dette såkalte «bakre» tungebåndet som en viktig del av kartleggingen, spesielt fordi 

det ofte er vanskelig å oppdage (Pransky et al. 2015, s.1715). Tungen, og tungebåndets 

anatomi er noe legene ser på, noe som kan gjenspeiles i Hooda et al.(2009, s.2) sin 

beskrivelse av tungens betydning for blant annet tygging, svelging og tale. LogB og LogC 

nevner tungens funksjon som den viktigste delen av kartleggingen. Ut i fra resultatene kan 

det sies at det å se på tungens funksjon er et av kartleggingens viktigste punkter, på grunn av 

tungens påvirkning av flere av kroppens livsnødvendige funksjoner.  

 

Legene kartlegger i tråd med hvordan de fleste undersøkelsene i forskningen er gjort, men 

sier selv at de ofte ikke får tid til å vurdere tungens funksjon, slik som Hazelbaker anbefaler 

(Madlon-Kay, 2005, s.354). Informantene har både snakket om tunger som omtrent sitter fast 
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i munngulvet, at barnet hverken kan få tungen opp i ganen eller ut til sidene. For at barnet 

skal kunne suge, tygge, svelge, artikulere, må tungen ha frihet til å gjøre bevegelser som disse 

prosessene krever (Iyer & Sudarsan, 2015. s.12). Både legene og LogB og LogC snakker om 

spesbarn som ikke får til å amme, eldre barn som ikke får i seg mat, eller som har vansker 

med å artikulere. Å skulle vurdere tungens funksjon, krever at man har god kunnskap om 

hvordan en normal tunge skal bevege seg. Dette er derfor Leg2 anbefaler at en logoped bør 

gjøre en funksjonsvurdering. Legen vil kanskje ha best kunnskap om anatomi, og logopeden 

vil mest sannsynlig ha mer kunnskap om tungens funksjon knyttet til spising og tale. Denne 

kombinasjonen av kartlegginger kan sees i lys av Hazelbakers vurdering av både anatomi og 

funksjon. Forskjellen er at vurderingene blir gjort av to ulike faggrupper, noe som krever mer 

ressurser, men som kan gi grundigere kartlegging.  

 

Kartleggingen har til hensikt å bekrefte eller avkrefte behovet for klipp. Så hva bør være 

indikasjonen for klipp? I følge LogB bør indikasjon for klipp være at barnet opplever vansker 

hvor det kan konkluderes med at tungebåndet har en medvirkende årsak. I følge en review fra 

2017 (O`Shea, s.5) er det en diskusjon om hvorvidt stramt tungebånd er en diagnose som skal 

behandles eller ikke. Mange faggrupper mener det er kontroversielt å skulle diagnostisere og 

behandle stramt tungebånd, og i følge denne reviewen er det spesielt leger som er negative til 

dette. På den andre siden, anerkjenner både NICE (National Insititue for Health and Care 

Excellende) og American Academy of Pediatrics anerkjenner stramt tungebånd som en 

diagnose som bør behandles tidligst mulig for å oppnå best effekt (O`Shea, 2017. s. 5). Disse 

diskusjonene kan gi grunnlag til å tro at det er motstridende praksis rundt om i verden, som 

behandler disse barna svært ulikt. Dette kan igjen diskuteres om er etisk riktig at pasienter 

skal få ulik behandling ut i fra hvilken fagperson de møter.  

 

5.1.1 Kartleggingsverktøy 
I følge O`Shea et al. (2017, s.5) finnes det fremdeles ingen standardisert metode for 

diagnostisering og kartlegging av stramt tungebånd. Dette gjenspeiler seg i det både legene 

og logopedene uttaler seg om og gjennomfører i praksis. Kan man da være sikker på at legene 

og logopedene kartlegger og vurderer riktig eller godt nok? Kotlows klassifikasjon (Iyer og 

Sudarsan, 2015. s. 19) er en gjenganger i forskning på stramt tungebånd, men brukes ikke av 

legene i denne undersøkelsen, fordi de mener det tar for lang tid. Denne klassifikasjonen 

krever at man måler avstanden fra tungespiss til tungebånd, og det derfor vanskelig å 
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gjennomføre i praksis. Det kan stilles spørsmål om denne klassifikasjonen egner seg best til 

studier hvor man kan sammenligne med en kontrollgruppe med personer uten stramt 

tungebånd.  

 

Coryllos og Genna (Coryllos et al. 2004, s. 2) utarbeidet en inndeling, basert på hvor mye av 

tungespissen som er festet til tungebåndet og munngulvet. Dette er en metode som kartlegger 

og beskriver dette «bakre tungebåndet», et skjult stramt tungebånd, som flere av 

informantene snakker om. De to legene i denne undersøkelsen er opptatt av det skjulte 

tungebåndet, men bruker ikke denne inndelingen. Denne metoden kartlegger bare anatomi, 

og det kan tenkes at det er derfor legene ikke bruker den.  

 

Tungebånd som er skjult, men likevel kan være stramt, blir ut i fra informantenes utsagn ikke 

oppdaget og klippet av mange andre leger. Man kan undre seg om det er fordi andre leger 

ikke har satt seg inn i forskning, eller fordi de ikke bruker kartleggingsverktøy som innebærer 

å undersøke det. Dette er bare en påstand fra informantene, og kan derfor ikke generaliseres 

til å gjelde andre leger, men det kan likevel skape en mistanke om hvordan den norske 

praksisen er. Man kan også stille spørsmål om en slik inndeling som Coryllos (et al. 2004, 

s.2) presenterte, kunne gjort kartleggingen og diagnostiseringen mer nøyaktig, og sørget for 

at flere leger gjorde en grundigere kartlegging av tungebåndets anatomi.   

 

I teorien ble det presentert flere kartleggingsverktøy som er blitt mye brukt i forskning. Blant 

annet Hazelbakers. Hazelbakers måte å evaluere tungebåndet på, er blitt brukt i svært mange 

studier. Verktøyet går ut på å se på anatomi, men også på tungens funksjon (Madlon-Kay, 

2005, s.354). I følge en review fra 2007(Segal, s.1031) og en nyere review fra 2017(O`Shea, 

s.5) er Hazelbaker fremdeles det mest brukte diagnoseverktøyet i forskning. Begge legene har 

kjennskap til Hazelbakers kartleggingsverktøy, men bruker ikke skjemaet fullstendig i sin 

praksis. Dette kan være fordi de mener det tar for lang tid, og fordi de er usikre på hvordan 

noen av punktene skal vurderes. Man kan derfor stille spørsmål om det er en konflikt mellom 

hva teorien sier, og hva som vil fungere i praksis.  

 

Flere av forskningsartiklene kritiserte undersøkelsene hvor kartleggingsmetodene var brukt, 

fordi de ikke hadde brukt standardiserte måleverktøy eller hatt kontrollgrupper. Legene i 

denne undersøkelsen nevnte flere av disse kartleggingsverktøyene i intervjuene, men la vekt 

på at de ikke brukte disse fullstendig i praksis. Dette stiller kritiske spørsmål til de 
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eksisterende kartleggingsverktøyene og hvorfor de ikke fungerer i praksis. En forklaring kan 

være at de er nøye tilpasset for å kunne samle inn nøyaktige resultater til studier, og derfor tar 

for lang tid i praksis. På den andre siden kan man stille spørsmål om det er nødvendig å måle 

og kartlegge så spesifikt i praksis. Ut i fra både teori og resultatene fra denne studien, kan 

man si at det er mangel på standardiserte måleverktøy og kartleggingsmetoder. Det kan være 

vanskelig å lage standardiserte målinger for kroppens anatomi og funksjoner, etter som det er 

så individuelle forskjeller fra menneske til menneske. Et standardisert måleverktøy vil også 

kunne kritiseres i de tilfeller hvor et barn havner midt i mellom kriteriene og behov for 

behandling, hvor måleverktøyet sier nei, og skjønnsmessig vurdering av lege sier ja.  

 

5.2 Behandling  
De ulike yrkesgruppene i denne undersøkelsen gir barn med stramt tungebånd ulik 

behandling, de vil derfor bli diskutert i hvert sitt avsnitt nedenfor. Legenes behandling 

kommer først, deretter logopedenes. 

 

5.2.1 Tungebåndsklipp 
Både litteraturen og informantene selv, peker på tungebåndsklipp som behandling av stramt 

tungebånd. Det kan midlertidig diskuteres hvorvidt det bør klippes, og i så fall hvordan. 

Det finnes, så langt denne undersøkelsen har kommet, ingen norsk standardisert prosedyre. 

Det er påbegynt forskning, med mål om å komme med standardisert kartlegging og 

behandling (Extrastiftelsen, 2018). Noe som kan føre til bedre praksis innenfor legers møte 

med barn som har stramt tungebånd. Man kan spørre seg hvorfor denne prosessen ikke ble 

satt i gang før.  

 

Begge legene har gjennomført frenulotomi og frenuloplastikk, hvor frenulotomi er det som er 

blitt gjennomført mest. I følge Hooda et al.(2009, s.7) er det er enkel og trygg prosedyre. De 

fleste studiene tilsier at tungebåndsklipp skal være en sikker prosedyre, så lenge det 

gjennomføres av trent helsepersonell (Iyer & Sudarsan, 2015. s.18). Det informantene selv 

ikke har opplevd, eller nevner noe særlig om, er de alvorlige følgende klipp kan ha. Det 

finnes tilfeller hvor barn har fått alvorlige blødninger, klippet har vært så dypt at det har 

skadet nerver og det har oppstått alvorlige infeksjoner (Webb et al. 2013, 645). Selv om det 

er snakk om sjeldne tilfeller, bør det være en del av en felles evaluering om det skal klippes 

eller ikke. 
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Slik som praksisen er i Norge, er det ut i fra informantene sjelden man får dekket klipp 

økonomisk, fordi man ofte må gjennom det private. Informantene sier også at det finnes 

offentlige leger som klipper, men at disse ofte ikke klipper fullstendig. Fire av informantene 

nevner dette fullstendige, såkalte diamantklippet som indikatoren for et godt nok klipp. Vil 

det da si at det klippes tungebånd, men at prosedyren ikke er god nok? Vil det også si at man 

må ut med store summer for å være sikker på at barnet sitt får den beste behandlingen? I så 

fall kan dette stride mot Helsepersonelloven (1999, §6), som tilsier at helsepersonell skal 

sørge for at helsehjelpen ikke påfører pasient unødvendig tidstap eller utgift. I følge 

informantene koster det mye å gjennomføre et klipp, fordi man må ha konsultasjon før og 

etter, samt behandling hos logoped og muligens andre faggrupper i tillegg. Ressurser er 

dermed en faktor som kan spille en stor rolle i vurderingen om klipp eller ikke.  

 

En annen svært viktig faktor som spiller inn på hvor vidt et tungebånd bør klippes eller ikke, 

er effekten klippet har. Det som eksisterer av informasjon om tungebåndsklipp, er forskning 

som ikke er evidensbasert, og en rekke erfaringsbaserte eksempler. Hva skal man velge å 

stole på? Forskning som ennå ikke er gjort, eller mennesker som selv har observert eller 

opplevd effekt? I følge (Hooda et al. 2009, s. 7) er z-plastikk mer effektivt enn andre 

prosedyrer, for å få bedre bevegelighet i tungespissen, tungeløft og artikulasjon. Ingen av 

logopedene snakker om at den ene prosedyren er bedre enn den andre, men Leg2 nevner at 

hen har gjort plastikk på sine egne barn. Dette kan være en indikasjon på at legen selv mener 

denne prosedyren er bedre enn frenulotomi. LogB nevner at dersom barnet kan vente med å 

klippe til barnet er eldre, slik at det kan gjennomføre plastikk, er det bedre med tanke på re-

attachementproblemet. Dette kan også være en indikator på at plastikk er en prosedyre hvor 

man kan unngå den vanligste ulempen med klipp, nemlig gjengroing. Denne prosedyren 

gjennomføres likevel ikke mest, og man kan stille spørsmål om hvorfor. Årsaken til dette kan 

være at det er flest spedbarn som blir klippet, men begge legene og to av logopedene sier 

også at de jobber med eldre barn. Her kan faktorer som ressurser, tid, kostnad og inngrepets 

kompleksitet spille en rolle.  
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5.2.2 Logopedisk behandling 
Fire av fem informanter nevner logopedisk behandling som nødvendig for best mulig effekt 

av klipp. De nevner at det beste er om barnet møter logoped både før og etter klipp, men at 

møtet rett etter klipp er det viktigste. Som logopedstudent, oppleves denne kunnskapen som 

motstridende i forhold til hva vi har lært på studiet. Det har vært én foreleser som har nevnt 

stramt tungebånd, men ingenting utover det. I de andre logopedutdannelsene i Norge har de 

heller verken undervisning eller litteratur som omhandler temaet. Her dukker det opp nok et 

yrkesetisk spørsmål, om hvilken praksis man skal utøve. Universitetene gir grunnlaget for 

den kompetanse man som ferdigutdannet logoped skal ha, og det er derfor relevant å tenke at 

de innehar den beste og mest oppdaterte kompetansen. Et kritisk spørsmål til dette, vil være 

om de offentlige utdannelsene faktisk tilegner seg ny og oppdatert kunnskap. Og om de er 

opptatt av å undersøke omdiskuterte nye temaer som dukker opp i fagmiljøet. Ved å ikke 

undervise om stramt tungebånd, kan det gi føringer om at stramt tungebånd ikke er et 

hensiktsmessig tema å ha kunnskap om.   

 

To av informantene, LogB og LogC sier begge at de jobber med munnmotoriske øvelser for 

at barnets tunge skal få den bevegeligheten den trenger for å kunne gjøre funksjonelle 

bevegelser. Dette legger også Iyer & Sudarsan (2015, s.19) vekt på som relevant for best 

mulig behandling. Begge informantene bruker ulike programmer med øvelser, blant annet fra 

TalkTools. Informantene forklarer at de bruker ulike øvelser ut i fra barnets alder og 

problematikk, og forteller om gode resultater etter langvarig trening. Dette er motstridende i 

forhold til det informant LogA sier. Denne logopeden nevner også TalkTools, men mener 

dette ikke har noe med «too talk» å gjøre. Det samme sier informanten om munnmotorisk 

trening, som blir uttrykt å ikke ha noe funksjon for artikulasjonstrening. Denne informanten 

anbefaler logopeder å jobbe fonologisk når barnet har artikulasjonsvansker. Disse svært 

motstridende utsagnene om hvilken behandling logopedene gir barn, er urovekkende. LogA 

sier at munnmotorisk trening er utdatert, og at forskning ikke viser noe effekt på denne typen 

tilnærming. På den andre siden har man to logopeder som selv har opplevd god effekt med 

denne typen trening. Dette gir indikasjon på svært ulik praksis, og man kan stille spørsmål 

om man som logoped kun skal følge eksisterende evidensbasert forsking. Eller om man også 

skal ta med erfaringsbasert kunnskap i sin vurdering av hvilken praksis som er mest relevant. 
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Det dukker det også opp et praktisk dilemma hvorvidt stramt tungebånd som diagnose, er 

godkjent for refusjon av Helfo. I følge både logopedene i denne undersøkelsen, blir ikke 

stramt tungebånd, eller ankyloglossi godkjent som diagnose fra Helfo. De refunderer derfor 

ikke for behandling som er gjort på dette grunnlaget. Helfo stiller krav til at diagnoser skal 

være hentet fra ICD-10(Helfo, 2018). Ankyloglossi eksisterer som diagnose i ICD-

10(Helsedirektoratet, 2018), men blir i følge informantene likevel ikke godkjent. De forteller 

at de derfor må henvise med dysfagi dersom tungebåndet påvirker svelg, eller ekspressive 

språkvansker dersom tungebåndet påvirker språket. I følge Helfo (2018), er det logopeden 

som skal vurdere om behandlingen er hensiktsmessig for barnet. Dette gjenspeiler ikke 

praksisen som nå blir utført, hvor logopeden ikke får refundert søknad om støtte til 

behandlinger at barn med stramt tungebånd. Etter som lovverket gir rett til refusjon ved en 

diagnose stilt med kode fra ICD-10, kan man undre seg over hvem som faktisk tar 

beslutningene om å ikke dekke behandling for Q38.1 Ankyloglossi, stramt tungebånd 

(Helsedirektoratet, 2018).  

 

Ut i fra studiens lille omfang av informanter kan man ikke generalisere svarene til å gjelde 

for alle logopeder i Norge. Men ut i fra denne studien er det grunn til å tro at det er et skille 

mellom praksis hos de ulike logopedene. Både kartlegging og behandling av stramt 

tungebånd hos barn, er tydeligvis et omdiskutert tema. Det er mulig at det er et skille mellom 

private og offentlige logopeder, slik som i denne undersøkelsen. Det kan også gjelde på tvers 

at det private og offentlige, på grunnlag av at den norske logopedutdannelsen ikke tar for seg 

stramt tungebånd i undervisningen. Noen logopeder får likevel kunnskap om temaet fra andre 

arenaer som kurs, artikler, fagpersoner og andre land, slik som to av logopedene i denne 

undersøkelsen. Dette kan gjenspeiles i logopedinformantenes ulike utsagn om stramt 

tungebånd. 

 

5.2.3 Stramt tungebånd og språklydvansker 
Sammenhengen mellom stramt tungebånd og artikulasjonsproblemer, er ennå ikke gjort rede 

for med sterk evidens. Flere studier av ulik kvalitet har kommet frem til at stramt tungebånd 

kan gi noen barn vansker med å artikulere, men at det ikke skal hindre vokalisering eller 

skape forsinket språkutvikling (Messner & Lalakea, 2000, s.539). De private logopedene som 

var informanter i denne studien, mener tydelig at stramt tungebånd kan ha påvirkning på 

barnets artikulasjon. Iyer og Sudarsan (2015, s.12) legger også vekt på tungens betydning for 
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tale og artikulasjon. Dersom man har et tungebånd som er festet normalt, gir det større 

mulighet til å kunne uttale alle språklydene riktig. Dersom tungebåndet er festet langt frem på 

tungen, kan det begrense tungebevegelsene i større eller mindre grad, og dermed gjøre det 

krevende å artikulere visse lyder. Derimot mener LogA som er offentlig ansatt, at stramt 

tungebånd og artikulasjonsvansker ikke har noe med hverandre å gjøre. Logopeden referer til 

forskning som sier at klipp ikke har noe bevist effekt på artikulasjon. Dette gjenspeiles i 

Dollbergs studie (2011, 127) hvor de ikke kunne konkludere med at sammenhengen mellom 

stramt tungebånd og artikulasjonsproblemer var så signifikant at de ville anbefale klipp.  

 

Det er motstridende forskning på om stramt tungebånd kan påvirke artikulasjon eller ikke, 

men felles for alle, er at de ikke er basert på evidens. De fleste av studiene mangler også 

kontrollgruppe, noe som naturlig nok kan være vanskelig å få. Når det gjelder 

språklydutvikling, foregår den individuelt. Det kan derfor være vanskelig å måle om utfallet 

ville vært det samme med eller uten intervensjon i form av klipp. Dette er noe 

Dollberg(2011) diskuterte med sin studie, og kunne ut i fra studiens størrelse ikke konkludere 

med signifikant sammenheng. LogA sier at hen har fulgt forskning i mange år, og mener 

derfor at et stramt tungebånd ikke kan forårsake språklydvansker. Man kan stille spørsmål 

om informanten har sett på disse studiene som ikke kan konkludere sammenheng på grunn av 

studiens kvalitet, fremfor studiens resultater (O´Shea, 2018). De andre logopedene baserer 

også sin praksis på forskning, og har selv opplevd effekt av behandling og klipp. Dette tyder 

på at logopedene baserer sitt kunnskapsgrunnlag på ulik forskning, noe som kan være 

forårsaket av ulike syn og tilnærminger til temaet. Det kan tolkes som at informantene har 

last forskning, men vurdert studiene på ulike måter. Mangelen på evidensbasert forskning kan 

gjøre valget om hvilken forskning man skal stole på vanskelig, noe som kan føre til ulik 

tilnærming til arbeid med artikulasjonsvansker. 

 

Gjennom analysen av resultatene er det nok her den største forskjellen mellom de ulike 

informantene dukker opp. I undersøkelsen er det to logopeder som jobber privat, og som har 

møtt mange barn med stramt tungebånd, som de mener har påvirkning på hvordan barnet 

artikulerer. På den andre siden er det en logoped som jobber offentlig, og har en mer 

rådgivende rolle enn å jobbe direkte med barn, som sier at stramt tungebånd ikke kan ha noen 

effekt på barnets artikulasjon og språklydutvikling. Her er det to svært motstridende 

meninger, hvor oppfølgingen hos de ulike logopedene mest sannsynlig er svært ulik i praksis. 

Hvem har rett i sin måte å jobbe på? Det er enda et yrkesetisk dilemma, hvor logopedene 
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uavhengig av evidensbasert forskning må legge til grunn for hvordan de velger å jobbe i 

praksis. Skal de basere seg på forskning som ikke er evidensbasert, og fokusere på 

kunnskapsbasert praksis, eller skal de velge å jobbe ut i fra evidensbasert teori som finnes 

eller eventuelt ikke finnes om et tema? Det kan derfor være grunn til å tro at den logopediske 

praksisen rundt i landet er sprikende, men at logopedene utfører en gjennomtenkt og 

reflektert praksis.  

 

5.2.4 Stramt tungebånd og spiseproblemer 
Mange spedbarn med stramt tungebånd klarer fint å amme, likevel oppstår ammeproblemer 

oftere hos barn med stramt tungebånd, enn hos de med normalt tungebånd (Ballard, 2002. 

s.1). Her gjenspeiles informantenes opplevelser med forskningen som finnes, at stramt 

tungebånd kan påvirke amming. I motsetning til utsagn om at stramt tungebånd ikke har noe 

med artikulasjon å gjøre, er også LogA enig at stramt tungebånd kan påvirke ammingen. Iyer 

og Sudarsan (2015, s.12) peker på viktigheten av tungens bevegelighet, og at den skal kunne 

løftes, strekkes ut og inn, flyttes fra side til side, samt kunne trekke seg sammen for å oppnå 

optimal funksjon. Dette er noe LogB og LogC utrykker at de er svært opptatt av i sin 

kartlegging og behandling av stramt tungebånd. Disse informantene forteller at de nå har 

begynt å alltid spørre hvordan barnets amming har gått, og hvordan spisingen fungerer, slik at 

det får en helhetlig vurdering.  

 

På grunn av at tungens bevegelighet er viktig for svært mange prosesser i munn og svelg, er 

det grunn til å tro at restriksjoner i tungens bevegelse kan påvirke flere av disse. Barn utvikler 

seg kontinuerlig, og går gjennom ulike utviklingsstadier. Det samme gjelder svelgfunksjonen, 

som i begynnelsen skal egne seg for amming, og senere skal kunne fungere på fast føde. I 

følge Svensson (2010, s. 11) kan man dele inn svelgfunksjonen man har som barn, og den 

man har utviklet som voksen. Dersom barnet ikke mester svelgfunksjonen som liten, kan man 

ha grunn til å tro at utviklingen av den «voksne svelgingen» kan forsinkes, eller bli 

ufullstendig/ underutviklet.  

 

LogC fortalte om et barn som utviklingsmessig var klar for fast føde, men som ikke fikk det 

til. Dette kan sees i lys at (Hooda, et al.s (2009, s. 1) forsking, som sier at dersom barnet ikke 

utvikler «normal» svelgfunksjon, kan det også forårsake problemer med å gå over til hardere 

kost. Mat som krever et større samarbeid og koordinasjon i munn og svelg, vil bli krevende å 
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prosessere, og kan føre til dysfagi og derav negative opplevelser med mat. Dette uttaler også 

LogB at hen har opplevd i praksis. Begge disse informantene, samt begge legene forteller om 

barn som har begynte å spise normalkost, etter klipp og logopedisk behandling. Leg2 

utrykker at hen gjerne skulle hatt en logoped på sin klinikk, slik at barnet kunne få kartlagt 

funksjon før klipp, og få oppfølging videre for best resultat. Dette gjenspeiles i (Iyer & 

Sudarsan (2015, s.19) forskning som anbefalte postoperative øvelser med logoped for best 

resultat etter klipp.  

 

I følge Isaacson et al.(2018) er det ikke noe bevis på stramt tungebånds påvirkning på 

flaskemating. De mener det er fordi det er forskjell mellom mekanismene som brukes når 

barnet ammer eller suger fra flaske. Dette strider i mot flere av informantenes opplevde effekt 

som barn har hatt etter klipp. Begge legene og to av logopedene nevner spesifikt flaskemating 

som en av faktorene som ofte har tydelig bedring etter klipp, etterfulgt av logopedisk 

behandling. Ut i fra dette kan det dukke opp kritiske spørsmål om hvorvidt forskningen er 

gjort på stort nok utvalg, eller om informantenes opplevelse av effekt er basert på en helhetlig 

vurdering. Motstridende forskning og erfaringsbasert praksis er noe som er gjennomgående 

for stramt tungebånd og logopedisk behandling. Det er uten tvil behov for ytterligere 

forskning, slik at logopeder har noe å støtte seg på i sin praksis – slik at logopeders 

yrkesetikk ikke blir svekket.  
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6 Oppsummering og konklusjoner 
Formålet med denne studien har vært å få innsikt i hvordan leger og logopeder jobber med 

stramt tungebånd hos barn. Arbeidet med oppgaven har blitt gjennomført med følgende 

problemstilling liggende til grunn: Hvilke erfaringer har leger og logopeder med stramt 

tungebånd hos barn? For å spesifisere problemstillingen, har disse forskningsspørsmålene 

også vært grunnleggende for oppgavens vinkling: Hvordan kartlegges stramt tungebånd? 

Hvilken oppfølging og behandling gir de ulike yrkesgruppene? 

 

For å få svar på problemstillingen og tilhørende forskningsspørsmål, ble det gjennomført fem 

semistrukturerte, kvalitative intervjuer. Intervjuene er blitt transkribert, presentert, analysert 

og drøftet opp mot teori, med mål om å avdekke ny kunnskap og svare på problemstillingen.  

Gjennom arbeidet med oppgaven, har det oppstått noen teoretiske utfordringer, med tanke på 

å finne evidensbasert forskning knyttet til stramt tungebånd. Stramt tungebånd er for mange 

et kontroversielt tema, og det er derfor ikke blitt gjennomført noen store longitudinelle 

studier. Det er også vanskelig å finne randomiserte studier, fordi det hverken finnes 

standardiserte kartleggingsmetoder eller behandlinger. For å innhente best mulig teori til 

oppgaven, er det blitt brukt kvalitetssikrede databaser. Mange av artiklene som er brukt er 

reviewer hvor forskningen som er vurdert, har måttet nå visse kriterier. 

 

6.1 Konklusjoner 
Basert på undesøkelsens funn og resultater drøftet opp mot teori, kan det trekkes noen 

konklusjoner. Gjennomføringen av undersøkelsen og arbeidet med oppgaven har gitt god 

innsikt i hvordan leger og logopeder jobber med barn som har stramt tungebånd. Gjennom 

analyse av resultater har det kommet svar på hvordan leger og logopeder kartlegger stramt 

tungebånd, og hvilken oppfølging de gir barna. Hverken legene eller logopedene bruker noen 

standardiserte kartleggingsverktøy, rett og slett fordi det ikke eksisterer. Legene har vist at de 

har god oversikt over hvilke metoder som finnes, og at de henter inspirasjon fra ulike 

verktøy. De mener at verktøyene som finnes per dags dato er for tidkrevende, slik at de ikke 

lar seg gjennomføre i praksis. Legene ser både på anatomi og funksjon, og gjør en 

helhetsvurdering før de gjennomfører klipp. To av logopedene ser også på anatomi, men 

vurderer først og fremst tungens funksjon i forhold til tale og spising. Den siste logopeden 
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kartlegger ikke stramt tungebånd selv, og anbefaler heller ikke andre logopeder å gjøre det, 

og uttaler at det ikke har noe med artikulasjonsvansker å gjøre.  

 

Når det gjelder behandlingen eller oppfølgingen de ulike yrkesgruppene gir barna, er den 

forskjellig for legene og logopedene. Behandlingen legene tilbyr, er klipp av tungebånd ved 

hjelp av frenulotomi eller frenuloplastikk. Metoden de bruker avhenger av barnets alder, 

tungebåndets omfang og praktiske aspekter som tid og kostnad. De privatpraktiserende 

logopedene i undersøkelsen, jobber både med babyer og eldre barn som har stramt 

tungebånd. Oppfølgingen de gir barna er ulik, da det ofte er stor variasjon når barnas foreldre 

tar kontakt med logoped. De kan begynne med øvelser for å øke tungens bevegelighet før 

klipp, men det vanligste er at de begynner med øvelser etter klippet er gjennomført. 

Logopedene jobber med relevante øvelser knyttet opp mot barnets problematikk, hvor 

tungens bevegelighet ofte ligger til grunn for øvelsene. Begge logopedene bruker øvelser 

hentet fra Oral Placement Theory. Logopeden som jobber offentlig, mener at logopeder ikke 

skal behandle barn med stramt tungebånd, fordi det ikke har noen påvirkning på barnets evne 

til å artikulere. Dersom barnet har språklydvansker, mener LogA at det skal jobbes med 

fonologiske øvelser. 

 

6.2 Kritiske sider ved egen forskning 
De siste månedene har alt omhandlet stramt tungebånd, og det er plutselig noe «alle har». Det 

har vært vanskelig å ikke la seg farge av alle de engasjerte menneskene som jobber med 

stramt tungebånd, og deres historier om barn som har opplevd positiv effekt av klipp. 

Informantene har fortalt de utroligste eksemplene på effekt, og «kun» ved hjelp av et enkelt 

inngrep. Når man gjennom intervjuene får så dyp innsikt i andres liv, er det vanskelig å la 

dette prelle av seg. Forhåpentligvis er oppgaven likevel belyst fra et objekt ståsted, uten å 

fremlegge noen av informantene feilaktig.  

 

Studien kunne med hensikt vært rettet mot én av yrkesgruppene, og i dette tilfellet ville det 

vært mest relevant med logopeder. Ut i fra hvor mange i Norge som åpenlyst jobber med 

stramt tungebånd, var det usikkert hvor mange informanter som ville stilt opp. Dette var også 

en tanke som ble lagt vekk på grunnlag av tidsperspektivet. Oppgaven kunne også vært 

avgrenset til å omhandle enten spedbarn eller eldre barn, da det ble oppdaget underveis at det 
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er mange punkter som gjelder mer for den ene gruppen, enn det er generelt for barn i alle 

aldere.  

 

6.3 Videre forskning 
Underveis i intervjuene og analysen av datamaterialet har det kommet flere funn som gjerne 

skulle ha vært undersøkt nærmere. Dessverre ville det gått utover rammene dette prosjektet 

har hatt. Denne oppgaven er «bare» en masteroppgave, og det har så vidt blitt rørt i overflaten 

av et tema som fortjener mer oppmerksomhet. I løpet av dette arbeidet med oppgaven har det 

stadig vekk blitt valgt vekk interessante utsagt og forskning som har blitt lest, fordi det ville 

gått langt utover oppgavens omfang og tidsperspektiv. Stramt tungebånd er foreløpig et 

omdiskutert tema i mange faggrupper, og det optimale ville vært om det kunne kommet god 

nok forskning som enten avkreftet eller bekreftet behovet for klipp. Forhåpentligvis kan 

denne oppgaven bidra til at det blir mer fokus på temaet, slik at bekymrede mødre og ikke 

minst barn med ulike vansker, kan bli møtt med god faglig kompetanse.   

  

Det hadde vært spennende å gjennomføre en undersøkelse om hvordan norske logopeder 

kartlegger og jobber med stramt tungebånd på større basis enn denne oppgaven har tatt for 

seg. Gjennom denne oppgaven har man fått et lite dykk inn i ulike faggruppers møte med 

stramt tungebånd, og det hadde også vært interessant å snakke med barneleger som klipper, 

og barneleger som ikke klipper, for å høre hvordan deres bevissthet og kompetanse rundt 

stramt tungebånd er. På klinikken jeg var for å hospitere og observere hvordan klipping av 

tungebånd kan bli gjort, snakket jeg også med en jordmor. Jordmødre er de som ofte møter 

barna først, og en kartlegging av norske jordmødres kompetanse om stramt tungebånd, hadde 

vært nyttig. På norsk basis finnes det svært lite forskning på stramt tungebånd, og både i 

forhold til prevalens, kartlegging og behandling er det behov for evidensbasert forskning. 
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Vedlegg 4: Utsnitt fra transkripsjoner 
 
Følgende eksempler er fra transkribert materiale av gjennomførte intervjuer, hvor H er brukt 

som forkortelse for intervjuerens navn. 

Utsnitt fra intervjuet med LogA 

H: Jeg har jo et spørsmål her, som er. hvor får du din kunnskap om stramt tungebånd fra? Også et 

underspørsmål. Vil du si at denne kunnskapen er evidensbasert eller erfaringsbasert? 

LogA: Ja, ikke sant. Veldig bra. Dette her er vi veldig glad for altså, at det er noen som tar for seg det 

her. 

H:-Hvor har du din kunnskap om stramt tungebånd fra? Har du lært det faglig eller er det gjennom 

spørsmål fra logopeder. 

LogA: Nei, altså det er jo gjennom det som finnes i litteraturen... Og vi har jo fulgt forskningen hele 

veien, fra altså det å kutte tungebånd. Det skriver seg fra fra. helt tilbake til 80-tallet, hvor man trodde 

at språklydvansker var artikulatoriske vansker, altså at det var noe med tunge- og tungemuskulatur, 

heller enn at det var en kognitiv sak.. - som går på å bygge lydsystemer, på linje med andre systemer. 

Så det skriver seg jo fra veldig gamle teorier omkring språklydsutvikling! ... Og som har fått veldig 

godt fest i praksisfeltet, og som fortsatt henger igjen en god del... Og det er de to hovedområdene da, 

det å kutte tungebånd og det og trene oralmotorikk og tro at det skal ha innvirkning på 

språklydutvikling, det har det faktisk ikke.. 

 

Utsnitt fra transkripsjonen fra intervjuet med Leg1 

H: Det er jo som du sier, at det er jo ingen som har skyld, for det er jo bare mangel på kunnskap. Vil 

du si det bør bli mer eller mindre fokus på stramt tungebånd hos din yrkesgruppe? 

Leg1: Det bør bli mer, men jeg synes det er viktig at, eller, akkurat nå så er det litt sånn problematisk 

fokus på det, fordi at det blir stilt veldig spørsmål om det er noe problem, om det skal behandles. Og 

det er mange sterke følelser involvert altså. Sånn at jeg skulle ønske at min yrkesgruppe var mer åpen 

for dette, for problematikken, så kunne det startet med et sånt friskt blikk på det. I stedet for å tenke 

på hva man har gjort før, og hva man kan ha gjort galt. Tenke at nå kommer det ny kunnskap, og nå 

må vi se på den, også se så godt vi kan fremover, ikke tenke på hva man ikke har visst før. Vi har jo 

bare ikke visst. Nå kommer kunnskapen etter hvert da, da bare håper jeg at man er mer åpen og får til 

det beste for pasientene. 
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